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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. 

PGS Energy Infrastructure UCITS Fund (the "Fund"): Share Class AD USD 
En delfond i Skyline Umbrella Fund ICAV (the "ICAV") ISIN-kod IE00BJGZ9713 
 

Mål och placeringsinriktning  
Fonden strävar efter att ge investerarna tillväxt av värdet på deras 
kapital och intäkter genom investeringar i företag och partnership 
inom sektorn för energi och/eller naturtillgångar. Fonden kommer att 
skaffa sig exponering genom att använda derivatkontrakt och genom 
andra finansiella instrument, enligt vad som anges ovan.  
För att nå sitt mål kommer fonden att investera i finansiella 
derivatkontrakt. Sådana derivatkontrakt förväntas ge fonden 
exponering mot MLP-bolag (Master Limited Partnerships). MLP-
bolag är företag som omsätts på öppna fondbörser och som härrör 
större delen av sitt kassaflöde från naturtillgångar eller fastigheter. 
Fonden kommer att fokusera på MLP-bolag inriktade på amerikansk 
energiinfrastruktur och amerikanska naturtillgångar. Derivatkontrakt 
som används för att skaffa exponering mot MLP-bolag är antingen 
terminer, swappar eller noterade optioner. Terminskontrakt är ett 
standardiserat avtal att köpa eller sälja andelar i ett bolag för en 
överenskommen kurs på ett framtida datum. Swapkontrakt är ett 
avtal med en motpart att få avkastningen (positiv eller negativ) från 
andelar i ett referensföretag. Swappar kan användas för att att skaffa 
kortfristiga innehav som stiger i värde när andelarnas värde sjunker 
och förlorar i värde när andelarnas värde ökar. 

För att skaffa sig exponering mot index eller råvaror eller för att 
skydda fonden mot specifika risker kan fonden investera i andelar i 
fonder som omsätts på erkända fondbörser (dvs. börshandlade 
fonder, s.k. "ETF:er"). Fonden kommer att investera i vanliga 
långfristiga ETF:er och inverterade (kortfristiga) ETF:er. Inverterade 
ETF:er drar nytta av ett minskat värde på ett underliggande index. 
Fonden kommer att använda swappar för att skydda andelskursen 
mot valutafluktuationer. Dessa swapkontrakt är ett kontrakt med en 
motpart att köpa eller sälja ett belopp i valutan för en 
överenskommen kurs på ett angivet framtida datum 
De instrument som anges i detta dokument är hänförliga till dem som 
för närvarande används. Detta faktablad med basfakta för 
investerare kommer att uppdateras för att återge den aktuella strategi 
som används om marknadsvillkoren förändras. Du kan köpa, sälja 
och byta andelar när bankerna är öppna i Irland, London och New 
York genom att lämna in en ansökan till fondens administratör före 
kl.17.00 irländsk tid tre affärsdagar före aktuell handelsdag. Denna 
andelsklass betalar ut en periodisk utdelning. 

 

Risk/avkastningsprofil 
 

Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
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• Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden. 
• Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras 

med tiden. 
• Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. 

Den risk/avkastningskategori som anges är inte ett mål eller kan inte 
garanteras och kan förändras med tiden. En investering i kategori 1 
är inte riskfri. Denna indikator är inte ett mått på risken att du ska 
förlora det belopp du har investerat. Fonden är inte garanterad och 
din investering är utsatt för en risk. 
Denna fond hör till kategori 6 (vilket betyder en högre risk, men med 
en möjlighet till större avkastning) på grund av de stora och ofta 
förekommande kursrörelserna på de underliggande investeringar 
som gjorts. 
Ovanstående indikator tar inte hänsyn till följande risker vid en 
investering fonden. 
Kreditrisk – Risken att en låntagare eller motpart inte betalar tillbaka 
eller på annat sätt inte uppfyller sina avtalsenliga förpliktelser 
gentemot fonden. 
Likviditetsrisk - Under ovanliga marknadsförhållanden kan vissa 
tillgångar i vilka fonden investerar bli föremål för 
likviditetsbegränsningar. 

Investeringsrisk – Fonden kanske inte uppnår sitt investeringsmål. 
Alla investeringar i fonder innebär investeringsrisker, däribland 
risken att förlora det investerade beloppet. 
Det finns ingen garanti att värdet på investeringar i denna fond 
kommer att öka. Investeringen kan drabbas av förluster. 
Säkringsrisk - Även om det inte är är avsikten med fonden, kan över- 
och undersäkrade innehav förekomma på grund av faktorer som 
ligger utom fondens kontroll och det kan leda till förluster på det 
investerade beloppet. 
Valutarisk – Avkastning från investeringar som emitterats på 
utländska marknader kan också vara föremål för 
valutakursfluktuationer 
Derivatrisk – Investeringar i derivat medför ytterligare risker som till 
exempel legal risk eller likviditetsrisk (oförmågan att sälja kontraktet 
på grund av brist på köpare på marknaden). Dessa risker kan ha 
negativ inverkan på fondens totala värde. Investeringarna i fonden 
inkluderar finansiella derivat. Sådana instrument kan användas för 
att uppnå, öka eller minska exponeringen mot underliggande 
tillgångar och de kan ge upphov till hävstångseffekt. Därför kan 
användningen av dessa instrument resultera i större fluktuationer för 
fondens substansvärde. 
Värderingsrisk – Ett innehav i fonden kan vara felaktigt värderat, då 
vissa kurser kan vara osäkra vid en viss tidpunkt 
För en fullständig lista över möjliga riskfaktorer, se avsnittet med 
rubriken ”Riskfaktorer” i bolagets prospekt som finns på davy.ie/fund-
services/funds. 
   



 

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. 

 

Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2016. 

Avgifter 
De avgifter du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. dessa avgifter 
minskar investeringens potentiella tillväxt. 
 

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar 

Insättningsavgift 5,00 % 

Uttagsavgift Ingen avgift 

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de 
investeras. 

Avgifter som tagits ur fonden under året 

Årlig avgift 2,50 % 

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsbaserad 
avgift 

Ingen avgift 

 

De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximital. I vissa 
fall kan du betala mindre – din finansiella rådgivare kan informera 
dig om detta. 

Den årliga avgiften varierar från år till år. Den årliga avgiften 
omfattar löpande kostnader för fonden inklusive distribution och 
marknadsföring. Däremot ingår inte transaktionskostnader och 
resultatrelaterade avgifter. Den årliga avgiften beräknad som 
procent av fonden förväntas minska eftersom tillgångarna som 
investerats i fonden ökar med tiden. 

Mer information om dessa avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och 
kostnader” i bilagan till fondprospektet och i prospektet för denna 
ICAV  

 

 

Tidigare resultat 

 

 

 

• Det finns inte tillräckligt med verksamhetshistorik för 
fonden för att potentiella investerare ska kunna göra en 
bedömning om dess sannolika framtida resultat. Först när 
fonden kan uppvisa resultat för ett helt år kommer faktiska 
resultatuppgifter att anges. 

 

 

Praktisk information 
• Detta faktablad beskriver Share Class AD USD i PGS Energy Infrastructure UCITS Fund (the "Fund"), en delfond i Skyline Umbrella Fund 

ICAV (the "ICAV"). Denna andelskategori är representativ för Aktiekategori AD EUR, Aktiekategori AD GBP och Aktiekategori AD CHF i 
denna fond. 

• Förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 
• Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation. 
• Substansvärdet per aktie för din investering finns på www.davy.ie. 
• Denna ICAV-fond är en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonderna. Det betyder att fondens innehav enligt irländsk lag hålls 

åtskilt från ICAV-fondens andra delfonder och din investering i fonden kommer inte att påverkas av några krav ställda mot någon annan av 
ICAV-fondens delfonder. Det är möjligt att byta aktier i fonden mot aktier i en annan av ICAV-fondens delfonder. Närmare uppgifter om byte 
av aktier finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut. 

• Prospektet samt tillägg, bolagsordning, de senaste års- och halvårsrapporterna och årsredovisning är tillgängliga på engelska utan kostnad 
på www.davy.ie/fund-services/funds eller kan beställas utan kostnad från skyline@davy.ie. 

• ICAV-fondens styrelse kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de 
relevanta delarna av fondens prospekt eller tillägg. 
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