INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL AO INVESTIDOR (IFI)

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este Fundo destinadas
aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por
lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao investimento neste
Fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada
se pretende investir.

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (o “Fundo”)

A Lemanik Asset Management S.A. é a Sociedade Gestora da SKY Harbor
Global Funds.

Um subfundo da SKY Harbor Global Funds
(Categoria A  Capitalização: CHF hedged)
ISIN: LU0765417448

Objetivos e Política de Investimento
O Fundo investirá preferencialmente em títulos de dívida de empresas norte
americanas de nível inferior ao grau de investimento e procurará gerar um ele
vado nível de rendimento fixo com uma volatilidade inferior à da generalidade
do mercado de dívida de elevado rendimento, através do investimento numa
carteira diversificada de títulos de dívida de empresas de elevado rendimento,
denominados em dólares norteamericanos e com um tempo de vida médio pre
visto de três anos ou menos.
O Fundo segue uma estratégia de gestão ativa de Investimento Socialmente Re
sponsável apenas de longo prazo que visa gerar um rendimento favorável ajus
tado ao risco sem referência a qualquer padrão de referência. O Gestor de In
vestimento exercerá o seu poder discricionário em relação à composição e con
strução da carteira, tendo por base um processo de investimento que visa con
seguir retornos superiores a longo prazo através da acumulação de rendimentos
ao longo do tempo e evitando perdas de capital.
O processo de investimento assenta na análise dos fundamentos dos emitentes e
dos setores e é complementado com as seguintes componentes do Investimento
Socialmente Responsável: 1) Integração de fatores ESG utilizando uma pontu
ação ESG própria (a «Rubrica Valor») que inclui, entre outras coisas, critérios
de sustentabilidade financeira relevantes decorrentes do Sustainable Accounting
Standards Board («SASB») mas que inclui também critérios não financeiros,
tais como diversidade de género, independência dos membros do Conselho e
qualidade dos relatórios/publicações sobre sustentabilidade; 2) filtragem nega
tiva de combustíveis fósseis e outros setores; e 3) envolvimento com emitentes.
O Fundo pode investir em títulos, qualquer que seja a sua notação, e em títulos
sem notação. O Fundo investirá preferencialmente em títulos de nível inferior
ao grau de investimento (ou seja, títulos com notação inferior a BBB ou Baa3,
segundo a S&P e a Moody’s, respetivamente). Se o Fundo investir em títulos
com notação inferior a CCC ou Caa, segundo a S&P e a Moody’s respetiva

mente, o Fundo deverá controlar a liquidez com base no seu processo de gestão
do risco. No momento da compra, o Fundo não prevê investir em títulos de em
presas em situação efetiva de incumprimento insanável ou de falência, ou que
o Gestor de Investimento considere apresentarem um risco exageradamente el
evado de incumprimento ou falência iminente. As participações agregadas do
Fundo em títulos de empresas em situação de incumprimento insanável de paga
mento programado de juros ou capital, e em títulos cujos emitentes estejam em
processo de falência ocorrido após o momento da compra, não devem, em caso
algum, exceder 10 % do valor patrimonial líquido do Fundo.
O Fundo pode também investir, ocasionalmente, em valores mobiliários de em
presas estrangeiras e, possivelmente, em títulos de dívida pública de agências
ou instituições governamentais.
O Fundo também pode efetuar investimentos temporários de curto prazo em
tesouraria ou Instrumentos do Mercado Monetário, até ao limite de 20 % dos
ativos líquidos, para fins de manutenção de liquidez, para fins defensivos de
curto prazo ou para cumprir regulamentos aplicáveis.
Um acionista poderá resgatar as ações detidas no Fundo, mediante pedido, em
qualquer dia em que os bancos estejam todo o dia abertos ao público no Lux
emburgo e em Nova Iorque.
Recomendação: Este Fundo poderá não estar indicado para investidores que
pretendam retirar o seu dinheiro num horizonte temporal inferior a um ano.
O Fundo não prevê declarar e pagar dividendos relativos aos rendimentos líqui
dos e às maisvalias realizadas nesta categoria, se for o caso. Consequentemente,
o rendimento líquido desta categoria não será declarado nem distribuído.
A moeda de referência do Fundo é o dólar americano (USD) e a moeda de refer
ência desta categoria é o franco suíço (CHF). Esta categoria é coberta.

Perfil de Risco e de Remuneração
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Os riscos que se seguem são importantes para o Fundo, mas não são refletidos
de forma adequada pelo indicador sintético do risco, podendo provocar perdas
suplementares:

Risco mais alto

 Risco de crédito: risco de um emitente não cumprir os seus compromissos de
reembolso de uma dívida detida pelo Fundo.

Rendimento poten
cialmente maior

 Risco de liquidez: os valores mobiliários do Fundo podem ser vendidos abaixo
do seu valor devido à insuficiência de liquidez no mercado.
 Risco de contraparte: uma contraparte pode não pagar o produto da venda de
valores mobiliários pelo Fundo ou não entregar os valores mobiliários adquiri
dos pelo Fundo.

A caixa cinzenta da escala numérica acima indica a categoria de acordo com o
indicador sintético. O indicador risco/retorno indica a relação entre o risco e
os eventuais retornos de investimento no Fundo. O Fundo foi classificado na
categoria 3 em função da natureza dos seus investimentos e dos riscos a seguir
indicados. Isso significa que a compra de ações no Fundo está associada a um
risco médio de flutuações. A categoria 1 não significa um investimento isento
de risco. Os resultados anteriores, como os utilizados para calcular o indicador
sintético, podem não ser um indicador fiável do futuro perfil de risco do Fundo;
a categoria pode mudar ao longo do tempo.

 Risco operacional: as falhas ou atrasos no processo operacional podem afetar
negativamente o subfundo.
 Risco de evento: acontecimentos imprevistos, como desvalorizações, eventos
políticos, etc.
 Risco ESG: O Investimento Socialmente Responsável não garante uma afe
tação de ativos ou uma construção da carteira eficaz, ou os retornos mais fa
voráveis ajustados ao risco. Por outro lado, os critérios ESG do Fundo podem
não ser necessariamente compatíveis com as normas e aspirações subjetivas,
morais ou éticas de um investidor.

Encargos

Resultados anteriores

As despesas que paga são utilizadas para pagar os custos de exploração do
Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Cada uma das de
spesas apresentadas corresponde a uma percentagem máxima. Em determinados
casos, poderá pagar menos  poderá obter estas informações junto do seu consul
tor financeiro ou do seu distribuidor. O valor dos encargos correntes baseiase
nos encargos do exercício encerrado no final de 31 dezembro 2020. Os encar
gos correntes não incluem as despesas associadas ao desempenho e aos custos de
negociação, incluindo as remunerações pagas a corretores independentes, e as
comissões bancárias sobre operações relativas a valores mobiliários. Para mais
informações sobre despesas, consulte por favor a secção «Comissões e Despe
sas» do prospeto da SKY Harbor Global Funds, e a secção «12. Despesas» do
Anexo I do prospeto da SKY Harbor Global Funds.
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O resultado (o rendimento) da categoria de ações é calculado depois de deduzi
dos os encargos correntes. Os eventuais encargos de subscrição e de resgate não
foram tidos em conta.
Os resultados de todos estes exercícios foram calculados em CHF, sendo os div
idendos reinvestidos no Fundo, conforme o caso.

Encargos cobrados do Fundo ao longo do ano:
Encargos correntes anuais (%)

Os resultados anteriores não constituem qualquer garantia de resultados futuros.
0,55%

O Fundo foi criado em 2012.

Para mais informações sobre o cálculo dos encargos correntes e a forma de
cálculo deste valor, consulte por favor o Anexo I do prospeto da SKY Harbor
Global Funds.

Encargos cobrados do fundo em certas condições especiais:
Comissão de gestão
O Fundo não cobra qualquer comissão de de
variavel (%)
sempenho.

Informações práticas
Estão disponíveis, em língua inglesa, informações detalhadas sobre a
SKY Harbor Global Funds, cópias do prospeto, do relatório anual
mais recente e do relatório semestral posterior no seguinte sítio Web:
www.skyharborglobalfunds.com.

Este documento com a informação fundamental ao investidor (IFI) apresenta o
SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund,
um subfundo da SKY Harbor Global Funds. O prospeto e os relatórios periódi
cos referemse à SKY Harbor Global Funds considerada globalmente.

Os ativos e passivos dos subfundos da SKY Harbor Global Funds são indepen
dentes, o que significa que cada subfundo da SKY Harbor Global Funds é uma
entidade independente com, designadamente, as suas próprias contribuições,
resgates, maisvalias, perdas, despesas e custos, e, consequentemente, um in
vestidor do SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable High
Yield Fund apenas tem direitos sobre os ativos e lucros do SKY Harbor Global
Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund.

Sujeitos às exigências em termos de montantes mínimos de conservação em
cada categoria, os investidores podem trocar gratuitamente as suas ações de uma
categoria por ações de outra categoria do SKY Harbor Global Funds  Global
Sustainable High Yield Fund, ou de outra categoria de ações do SKY Harbor
Global Funds  Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund. Para mais
informações consulte por favor a secção «Conversão de ações» do prospeto da
SKY Harbor Global Funds, e a secção «11. Trocas» do Anexo I do prospeto da
SKY Harbor Global Funds.

Os preços de resgate e de subscrição desta categoria de ações são publicados no
sítio Web www.fundsquare.net, estando igualmente disponíveis na sede social
da SKY Harbor Global Funds.
A responsabilidade da SKY Harbor Global Funds e da Lemanik Asset Man
agement S.A. apenas pode ser assumida com base nas declarações contidas no
presente documento que sejam enganosas, inexatas ou incoerentes com as partes
correspondentes do prospeto do Fundo.
Será disponibilizado gratuitamente, mediante pedido, um exemplar atualizado,
em suporte papel, da política de remuneração da Sociedade Gestora, incluindo,
nomeadamente, uma descrição da forma de cálculo das remunerações e dos
benefícios e a identificação das pessoas responsáveis pela atribuição das re
munerações e dos benefícios. Está igualmente disponível uma descrição
detalhada desta política no endereço www.lemanikgroup.com/management
companyservice_substance_governance.cfm.
Tributação : A legislação fiscal do Estadomembro de origem da SKY Harbor
Global Funds pode afetar a situação fiscal individual do investidor.
A SKY Harbor Global Funds e a Lemanik Asset Management S.A. estão reg
istadas no GrãoDucado do Luxemburgo e são reguladas pela autoridade de su
pervisão do Luxemburgo (CSSF  Commission de Surveillance du Secteur Fi
nancier).
A informação fundamental ao investidor (IFI) contida no presente documento é
exata e atual em 15 fevereiro 2021.
Depositário:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6C, route de Trèves
L2633
Senningerberg
Luxemburgo

