Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa
den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

McKinley Capital Dividend Growth Fund ("fonden")
Class VII Hedged SEK Accumulating (ISIN-kod: IE00BLY1QV80) ("andelsklassen")
Fonden är en delfond i McKinley Capital Management Funds PLC ("företaget")

Mål och placeringsinriktning
• Fonden strävar efter att öka värdet av din investering på lång
sikt genom kapitaltillväxt, oberoende av aktiemarknadens
riktning.
• Fondens val av tillgångar styrs av höga utdelningar och
tillväxtpotential.
• Fonden investerar i derivatinstrument såsom terminer,
optioner och swappar. Värdet på dessa är baserat på de
kontantutdelningar (företagsvinster som betalas ut till
aktieägarna) som förväntas betalas av ett företag vid en viss
tidpunkt. Dessa företag – som kan vara av alla olika storlekar,
inom alla branscher och belägna var som helst i världen – har
potential att på lång sikt växa snabbare än ekonomin och
förväntas ge utdelning.
• Fonden kan även investera direkt i aktier i företag av alla olika
storlekar, inom alla branscher och belägna var som helst i
världen, som har potential att på lång sikt växa snabbare än
ekonomin och förväntas ge utdelning.

• För mer information om fondens mål och placeringsinriktning,
inklusive andra typer av lämpliga investeringar, se fondens
informationsbroschyr.
• Investeringar görs efter bedömning av fonden.
• Intäkter och vinster återinvesteras i fonden, vilket ökar värdet
på din investering.
• Du kan köpa och sälja dina andelar i fonden den 10:e och 20:e i
varje månad (eller föregående bankdag om dessa dagar infaller
under en helg eller helgdag i Dublin), alternativt på den sista
bankdagen i varje månad förutsatt att det är en dag då bankerna i
Dublin bedriver affärsverksamhet. Kontakta fondens förvaltare
senast kl. 16:00 den aktuella dagen.
• Rekommendation: Fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
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Riskindikatorn grundar sig på tidigare uppgifter och är inte
nödvändigtvis ett tillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil.
Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.
Den angivna riskkategorin är inte garanterad att förbli
oförändrad och kan variera med tiden.
Indikatorn är utformad för att hjälpa investerare att förstå att de
kan förlora sina pengar.
Fonden ger inte investerarna några som helst garantier avseende
resultat eller avkastning på investerade pengar.
Följande i sak relevanta risker har inte tagits med i ovanstående
indikator:

• Motpartsrisk: risken för att en annan institution som
tillhandahåller tjänster eller fungerar som motpart till en
derivattransaktion blir insolvent, och att fonden då förlorar
pengar.
• Likviditetsrisk: risken för att det inte finns tillräckligt med
köpare eller säljare på den nuvarande marknaden för vissa
investeringar.
• Värdet på aktier eller derivat kan påverkas om företaget betalar
mindre utdelning än vad som förväntas eller ingen utdelning alls.
• Förändringar i valutakurser kan leda till att det verkliga värdet
på dina investeringar minskar eller ökar, även om priset på aktien
stiger. Syftet med denna i svenska kronor valutasäkrade
andelsklass är att kunna erbjuda en avkastning på fondens
investeringar, vilka bara i mindre utsträckning påverkas av
valutakursförändringar mellan svenska kronor och fondens
basvaluta: euro.
• Vissa derivat kan resultera i vinster eller förluster som är
större än det ursprungliga investerade beloppet.
För en mer detaljerad beskrivning av dessa och andra risker, se
avsnittet “Riskfaktorer” i fondens informationsbroschyr.

Avgifter för denna fond
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar den potentiella avkastningen på din investering.
Den inlösenavgift som anges avser ett
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
maximibelopp. I vissa fall kan du komma att betala
Teckningsavgift
Ingen
mindre. Kontakta din finansiella rådgivare för
information om de faktiska avgifterna. Denna avgift
Inlösenavgift
2,00%
förändras enligt en rörlig skala på upp till 2 %, vilken
Detta är det maxbelopp som kan tas ut av dina pengar innan vinsten på
kan komma att tillämpas om du säljer dina andelar
din investering betalas ut
inom två år efter köpet.
Bytesavgiften är en avgift som betalas till en
Avgifter som debiteras fonden under året
investerare vid byte av aktier i denna andelsklass till
Årlig avgift
2,25%
en annan fond eller andelsklass i fonden, alternativt
en annan delfond.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Siffran för årliga avgifter grundas på utgifterna för det
Resultatrelaterad avgift En resultatbaserad avgift som motsvarar 20 %
år som slutade i december 2017. Denna siffra kan
av den avkastning på klassens nettoandelsvärde
variera från år till år.
som överstiger det genomsnittliga, dagliga
För mer information om avgifter, se avsnittet
EONIA-indexet varje kvartal, plus 0,50 %
“Avgifter
och
kostnader”
i
fondens
kommer att debiteras andelsklassen. Ingen
informationsbroschyr.
resultatbaserad avgift kommer att debiteras om
fonden inte har uppnått överavkastning så som
beskrivs ovan eller om klassen ligger under
högvattenmärket.
Resultatrelaterad avgift 0,00%
för det senaste
budgetåret
Bytesavgift

1,00%

Tidigare resultat
Tidigare resultat beräknas i SEK och tar hänsyn till
årliga avgifter. Inlösenavgifter ingår inte i beräkningen
av tidigare resultat.
Andelsklassen lanserades 2015.
Observera att tidigare resultat kan vara ett
otillräckligt mått på framtida resultat.

Praktisk information
• Detta faktablad beskriver en andelsklass i fonden.
Informationsbroschyren samt de senaste års- och
halvårsrapporterna har framställs för företaget som helhet.
Företaget är en paraplyfond bestående av olika delfonder med
ett segregerat ansvar. Varje delfonds tillgångar och skulder är
segregerade i enlighet med bestämmelserna i irländsk lag. Dock
har dessa bestämmelser inte prövats i andra jurisdiktioner.
• Fondens förvaringsinstitut är BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited.
• De senaste nettoandelsvärdena per andel samt ytterligare
praktisk
information
hittar
du
på
www.mckinleycapitalmanagementfundsplc.com.
• Skattelagstiftningen i Irland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation. Du bör söka professionell rådgivning vad gäller
beskattningen på din investering i fonden.
• Investerare kan byta mellan fonderna i bolaget. Se
informationsbroschyren eller kontakta din finansiella rådgivare
för mer information.

• Information om bolagets gällande ersättningspolicy, däribland
en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och
namnen på de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar
och
förmåner,
finns
tillgänglig
på
http://
www.mckinleycapitalmanagementfundsplc.com/literature.html.
En papperskopia kan på begäran erhållas kostnadsfritt från
förvaltaren.
• Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av företagets informationsbroschyr.
• Ytterligare information om fonden, andelsklasser, kopior av
informationsbroschyren, samt års- och halvårsrapporter finns på
engelska och kan erhållas kostnadsfritt från fondens
administratör. Postadress: BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Limited, Unit 6100, Avenue 6000, Cork Airport Business Park,
Co Cork, Ireland. Telefon: 00353-1-6428616. Fax: 00353-16428353. E-post: McKinley@BNYMellon.com.

Fonden är auktoriserad i Irland, och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den
16 februari 2018.

