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te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te
lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
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Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds is een actief beheerde longonlystrategie van maatschappelijk verantwoorde
beleggingen met financiële en nietfinanciële doelstellingen. De financiële doelstelling
van het Fonds bestaat erin een beter rendement te behalen dan de wereldwijde markt van
de hoogrentende effecten, zoals die vertegenwoordigd wordt door de ICE BofA Global
High Yieldindex, ticker: HW00 (de ’Benchmark’) over een volledige marktcyclus met
een beleggingshorizon van meer dan drie jaar en met minder volatiliteit dan de Bench
mark. De nietfinanciële doelstelling van het Fonds bestaat erin om bedrijfsemittenten van
obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit aan te sporen om maatschappelijk ve
rantwoord te ondernemen, door onder andere een bijdrage te leveren aan duurzame on
twikkeling door bedrijfsactiviteiten waaruit uitdrukkelijk een verbintenis blijkt om een
algemene bedrijfsbenadering te implementeren om mensenrechten te beschermen, te re
specteren en in voorkomend geval ongunstige effecten op mensenrechten te verhelpen, of
om op dat vlak aanzienlijke vooruitgang te boeken en tegelijkertijd te streven naar een
of meer van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s). De niet
financiële doelstellingen van het Fonds worden beoordeeld met behulp van duurzaamheids
factoren uit de Waarderubriek, zoals directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen (groep
1 en 2), maatschappelijk verantwoord ondernemen of andere publieke toezeggingen om
een algemene bedrijfsbenadering te implementeren om mensenrechten te beschermen, te
respecteren en in voorkomend geval ongunstige effecten op mensenrechten te verhelpen.
Daarbovenop hebben we vier impactindicatoren geselecteerd (een voor elk van de dimen
sies milieu, maatschappij, bestuur en mensenrechten) om de nietfinanciële prestaties van
het Fonds af te wegen aan het beleggingsuniversum (gedefinieerd door de ICE BofA US
High Yieldindex met ticker: H0A0). Het Fonds houdt in zijn selectieproces rekening
met milieugebonden, sociale en governancefactoren. Die impactindicatoren worden gede
tailleerd beschreven in ons transparantiebeleid (’Transparency Code’) dat via de volgende
link kan worden geraadpleegd: http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability
/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf

Om beide doelstellingen van het Fonds te verwezenlijken, hanteert de Beleggingsbeheerder
voor zijn beslissingen een beleggingsproces dat gebaseerd is op een fundamentele analyse
van emittenten en sectoren, macroeconomische en marktomstandigheden en dat geken
merkt wordt door een bottomup en een topdownbenadering die streven naar langeter
mijnrendementen dankzij samengestelde opbrengsten in de loop van de tijd en door kapi
taalverliezen te vermijden, waarbij de volgende drie door de Europese SRI Transparency
Code van Eurosif (de ’Code’) erkende SRIstrategieën worden toegepast: 1) integratie van
ESGfactoren, waarbij in het intern ontwikkelde ESGratingsysteem een minimumscore
gehanteerd wordt (de ’Waarderubriek’), 2) negatieve screening van fossiele brandstoffen
en andere sectoren, en 3) een actieve dialoog met emittenten. Meer informatie over de be

nadering van het Fonds ten aanzien van duurzaam beleggen, vindt u in het prospectus van
het Fonds of in de Code.

De Belegging past zijn SRIstrategieën en zijn minimumscore in de Waarderubriek toe op
ten minste 90% van de NIW van het Fonds, en ten minste 20% van de hoogrentende schuld
bewijzen van het beleggingsuniversum zullen niet voor de portefeuille van het Fonds in
aanmerking worden genomen.

Het Fondsmag beleggen in effecten die geen deel uitmaken van deH0A0index, hoewel van
emittenten van effecten in de portefeuille die niet in de index zijn opgenomen (vanwege hun
grootte of profiel), wordt verwacht dat ze overwegend ook obligaties hebben uitgegeven die
wel in aanmerking komen voor opname in de H0A0index, en dus zijn onderworpen aan
een ESGanalyse.

De Beleggingsbeheerder belegt in alle looptijden en ratings van het universum van de
wereldwijde hoogrentende bedrijfsobligaties en kan in aanzienlijke mate beslissen om van
de Benchmark af te wijken door te beleggen in valuta’s, bedrijven of sectoren met andere
wegingen dan in de Benchmark, of die geen deel uitmaken van de Benchmark, teneinde
specifieke beleggingskansen te benutten. De Beleggingsbeheerder kan naar eigen goed
dunken beslissen om te beleggen in effecten en/of valuta’s die geen componenten van de
Benchmark zijn.

Het Fonds wordt voornamelijk belegd in wereldwijde hoogrentende bedrijfsobligaties,
waarvan sommige zullen worden gekocht met een korting ten opzichte van hun nominale
waarde, waardoor die niet alleen de mogelijkheid van kapitaalgroei bieden, maar ook hoge
lopende inkomsten. Omgekeerd zullen bepaalde obligaties worden gekocht tegen een prijs
boven hun nominale waarde om een hoge opbrengst te verkrijgen, en kan het Fonds bij de
verkoop een kapitaalverlies lijden.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Fonds op verzoek laten terugkopen op elke
dag waarop de banken in Luxemburg en New York geopend zijn.

Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun
geld binnen 1 jaar op te nemen.

Het Fonds zal geen distributies bekendmaken en maken met betrekking tot de netto
investeringsinkomsten en gerealiseerde kapitaalswinsten, als die er zijn, die aan deze klasse
toegeschreven kunnen worden. Bijgevolg zullen de nettoinvesteringsinkomsten van deze
klasse niet worden bekendgemaakt noch gedistribueerd.

De referentievaluta van het Fonds is de USD en de referentievaluta van deze klasse is eve
neens de USD. Deze klasse is gedekt.

Risico en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 74

Lager risico Hoger risico

Doorgaans lagere beloningen Doorgaans hogere beloningen

Het grijze vakje in bovenstaande tabel toont de positie van de klasse op basis van de kun
stmatige risico en beloningsindicator. De risico/rendementindicator stelt de verhouding
voor tussen risico en potentiële opbrengst bij investering in het Fonds. Het Fonds bevindt
zich in categorie 3 wegens de aard van zijn investering, die de hieronder vermelde risico’s
omvat. Dit betekent dat de aankoop van eenheden in het Fonds een middelmatig risico
op dergelijke schommelingen oplevert. Onthoud dat categorie 1 niet betekent dat het om
een risicovrije investering gaat. Historische gegevens, zoals die worden gebruikt bij de
berekening van de synthetische risicoindicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie
van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds; de categorie kan in de toekomst wijzigen.

De volgende risico’s zijn bijzonder relevant voor het Fonds maar worden niet passend weet
gegeven door de synthetische risicoindicator en kunnen een extra verlies veroorzaken:

 Kredietrisico: Surseance van betaling of faillissement van de emittent van een schuldbe
wijs van het Fonds.

 Liquiditeitsrisico: Effecten in het Fonds kunnen onder hun waarde worden betaald wegens
onvoldoende liquiditeit in de markt.

 Tegenpartijrisico: Een tegenpartij kan de betalingen van de opbrengst met betrekking tot
de verkoop van effecten door het Fonds niet uitvoeren of kan de effecten niet leveren die
door het Fonds zijn aangekocht.

 Operationeel risico: Mislukte of vertraagde operationele processen kunnen het Fonds
negatief beïnvloeden.

 Uitzonderlijk risico: Onvoorziene gebeurtenissen zoals devaluaties, politieke gebeurtenis
sen, enz.

 ESGrisico: Maatschappelijk verantwoord beleggen garandeert geen optimale vermogen
sallocatie, portefeuillesamenstelling of de beste voor risico gecorrigeerde rendementen en
de ESGcriteria van het Fonds stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de subjectieve
morele en ethische normen en ambities van de individuele belegger.

http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf
http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf


Kosten
De kosten die u betaalt worden gebruikt om de kosten van het beheer van het Fonds te be
talen, inclusief de marketing en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële
groei van uw investering. De vermelde instap en uitstapvergoedingen zijn maximumbedra
gen. In sommige gevallen betaalt u minder – u kunt dit te weten komen via uw financiële
adviseur of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het
in 31 december 2021 afgesloten jaar. Lopende kosten omvatten niet prestatiegerelateerde
kosten en transactiekosten, waaronder makelaarskosten en bankkosten op transacties met
effecten. Meer informatie over kosten vindt u in het hoofdstuk “Kosten en uitgaven” van
de prospectus van SKYHarbor Global Funds en ook in hoofdstuk “12. Kosten” van Bijlage
II van de prospectus van SKY Harbor Global Funds.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging in rekening worden gebracht :
Instapvergoeding (%) 0,00%
Uitstapvergoeding (%) 0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het
belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken:
Jaarlijkse lopende vergoeding (%) 0,58%

Meer informatie over welke kosten inbegrepen zijn in het cijfer van de lopende kosten en
hoe dit cijfer wordt berekend, vindt u in Bijlage II van het prospectus van SKY Harbor
Global Funds.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden
onttrokken:
Prestatievergoeding (%) Het Fonds is niet onderhevig aan een prestatievergoed

ing.

In het verleden behaalde resultaten
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H0A0 INDEX + HW00 INDEX (USD)

Note : HW00 (100% afgedekt in de valuta van de aandelencategorie) vanaf 1 december 2020,
en H0A0 (100% afgedekt in de valuta van de afgedekte aandelencategorie indien nietUSD, niet
afgedekt indien USD).

Het rendement van de aandelenklasse (opbrengst) wordt berekend na aftrek van de lopende
kosten. De mogelijke instap en uitstapvergoedingen zijn niet in acht genomen.

Het rendement is voor alle jaren berekend inUSD enmet dividenden herbelegd in het Fonds,
indien van toepassing.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geïntroduceerd in 2012.

Praktische informatie

Meer informatie over SKY Harbor Global Funds, exemplaren van de prospectus, het re
centste jaarverslag en elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag zijn gratis beschikbaar, in
het Engels, op de volgende website: www.skyharborglobalfunds.com. De Europese SRI
transparantiecode van het fonds Eurosif is beschikbaar op www.eurosif.org/transparency
code/signatoriesandresponses/luxembourg/.

De prospectus en, zodra beschikbaar, het recentste jaarverslag en elk daaropvolgend half
jaarlijks verslag zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

Dit belangrijke document met investeringsinformatie beschrijft SKY Harbor Global Funds
 Global Sustainable High Yield Fund, een subfonds van SKY Harbor Global Funds. De
prospectus en de periodieke rapporten worden voor het SKY Harbor Global Funds opge
maakt.

De activa en passiva van elk subfonds van SKY Harbor Global Funds worden afgezonderd
wat betekent dat elk subfonds van SKY Harbor Global Funds een aparte entiteit is met,
maar niet beperkt tot, zijn eigen contributies, aflossingen, kapitaalswinsten, verliezen en
kosten, en dat wie investeert in SKY Harbor Global Funds  Global Sustainable High Yield
Fund daarom alleen recht heeft op de activa en passiva van SKY Harbor Global Funds 
Global Sustainable High Yield Fund.

Onder de minimale eigendomsvoorwaarden voor elke klasse, kunnen aandeelhouders zon
der kosten aandelen van deze klasse omzetten naar aandelen van een andere klasse van
SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund of van een
andere aandelenklasse van SKY Harbor Global Funds – Global Short Maturity Sustain
able High Yield Fund, zonder kosten. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Omzetten
van aandelen” van de prospectus van SKY Harbor Global Funds en ook in hoofdstuk “11
Omzettingen” van Bijlage II van de prospectus van SKY Harbor Global Funds.

De NAVprijzen van deze aandelenklasse worden gepubliceerd op de website
www.fundsquare.net en zijn ook beschikbaar op de statutaire zetel van het SKY Harbor
Global Funds.

SKY Harbor Global Funds en Lemanik Asset Management S.A. kunnen uitsluitend
aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend,
onnauwkeurig of onsamenhangend is met de relevante onderdelen van het prospectus voor
het Fonds.

Een papieren exemplaar van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, in
clusief maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe de beloning en bijkomende voordelen
worden berekend, en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van belonin
gen en voordelen, is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Een gedetailleerde beschrijving
van het beleid kunt u ook raadplegen op www.lemanikgroup.com/managementcompany
service_substance_governance.cfm.

Belastingen : De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan een
impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de investeerder.

SKY Harbor Global Funds en Lemanik Asset Management S.A. zijn geautoriseerd in Lux
emburg en worden gereglementeerd door de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit, de
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dit belangrijke document met investeringsinformatie is nauwkeurig met ingang van 18
februari 2022.
Bewaarder: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
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