DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er
ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det
lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden.
De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel
investering.

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (”Fonden”)

Lemanik Asset Management S.A. er udpeget som administrationsselskab for
SKY Harbor Global Funds.

En afdeling i SKY Harbor Global Funds
(Klasse C  Kapitalisering: USD)
ISIN: LU1134535910

Mål og investeringspolitik
Fonden vil primært investere i amerikanske virksomhedsobligationer under in
vestment grade og søger at generere et højt niveau af løbende indkomst med
lavere volatilitet end det bredere marked for værdipapirer med højt udbytte ved
at investere i en diversificeret portefølje af virksomhedsobligationer med højt
udbytte, som er denomineret i USD med en gennemsnitlig forventet løbetid på
tre år eller derunder.
Fonden er aktivt forvaltet efter en udelukkende socialt ansvarlig invester
ingsstrategi (Socially Responsible Investment), som søger at generere gun
stige risikotilpassede afkast uden reference til et benchmark. Kapitalforvalteren
bestemmer sammensætningen og opbygningen af porteføljen ved hjælp af en
investeringsproces, der søger overlegne langsigtede afkast baseret på sammen
sætningen af indkomst over tid og undgåelse af tab af hovedstol.
Investeringsprocessen tager udgangspunkt i en grundlæggende analyse af udst
edere og suppleres med følgende bestanddele fra socialt ansvarlig investering:
1) ESGintegration ved hjælp af egne bedømmelser af ESG (value rubric), som
blandt andet inkluderer finansielt centrale kriterier for bæredygtighed, hentet
fra SASB (Sustainable Accounting Standards Board), men medtager også ikke
finansielle kriterier såsom kønsdiversitet, uafhængig bestyrelse og kvaliteten
af rapporter/fremlæggelser om bæredygtighed, 2) negativ screening af fossile
brændstoffer og andre sektorer og 3) engagement med udstedere. Fonden kan in
vestere i værdipapirer i alle ratings og i værdipapirer, som ikke er rated. Fonden
vil primært investere i værdipapirer, der er rated under investment grade (værdi
papirer, der er rated under BBB¬ eller Baa3 af hhv. S&P and Moody’s). I det
omfang fonden investerer i værdipapirer, der er rated under CCC eller Caa af
hhv. S&P Moody’s, skal fonden overvåge likviditeten i overensstemmelse med
egen proces for risikostyring. På tidspunktet for købet regner fonden ikke med

at investere i værdipapirer i reel uafhjælpelig misligholdelse eller under konkurs
eller som kapitalforvalteren anser for at have en for høj risiko for forestående
misligholdelse eller konkurs. Fondens samlede portefølje af værdipapirer, som
er uafhjælpeligt misligholdt i forhold til planlagte betalinger af rente eller hov
edstol, og værdipapirer, hvis udstedere er under konkursbehandling, der er in
dtruffet efter købstidspunktet, må under ingen omstændigheder overstige 10%
af fondens nettoværdi for aktiver.
Fonden kan også fra tid til anden investere i værdipapirer fra udenlandske virk
somheder og eventuelt i statsobligationer eller obligationer udstedt af statsagen
turer eller andre midler.
Fonden kan også foretage midlertidige kortsigtede investeringer i kontanter eller
pengemarkedsinstrumenter, som ikke må overstige 20% af nettoaktiverne for at
opretholde likviditeten af kortsigtede defensive hensyn eller for at overholde
gældende regler.
Aktionærer kan indløse deres aktier i fonden efter anmodning på alle dage, hvor
bankerne i Luxembourg og New York har åbent hele dagen.
Anbefaling: Fonden egner sig muligvis ikke til investorer, som planlægger at
trække deres penge ud inden for 1 år.
Fonden har ikke til hensigt at erklære og foretage udlodninger af eventuelle net
toinvesteringsindtægter og opnåede kapitalgevinster, der kan tilskrives denne
klasse. Følgelig erklæres og udloddes nettoinvesteringsindtægten for denne
klasse ikke.
Fondens referencevaluta er USD, og klassens referencevaluta er ligeledes USD.
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Følgende risici er væsentlige for fonden, men som den syntetiske indikator ikke
tager tilstrækkelig højde for, og som kan føre til yderligere tab:
 Kreditrisiko: Udsteders misligholdelse af obligationer, som fonden ejer.

Højere risiko
Typisk højere afkast

 Likviditetsrisiko: Værdipapirer i fonden kan blive solgt til underkurs på grund
af utilstrækkelig likviditet på markedet.
 Modpartsrisiko: En modpart betaler muligvis ikke provenuet fra fondens salg
af værdipapirer eller leverer ikke værdipapirer, der er købt af fonden.

Skyggeområdet i tabellen ovenfor viser klassens placering ud fra den syntetiske
risk/rewardindikator. Risk/rewardindikatoren angiver forholdet mellem risiko
og potentielt afkast ved investering i fonden. Fonden er klassificeret som kate
gori 3 på baggrund af typen af sine investeringer, som omfatter de risici, der er
anført nedenfor. Det betyder, at køb af andele i fonden er forbundet med mellem
stor risiko for sådanne udsving. Bemærk, at kategori 1 ikke er en risikofri in
vestering. Historiske data som dem, der anvendes til at beregne den syntetiske
indikator, giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige
risikoprofil. Kategoriseringen kan ændre sig med tiden.

 Operationel risiko: Mangelfulde eller forsinkede operationelle processer kan
påvirke fonden negativt.
 Begivenhedsrisiko: Uforudsete begivenheder såsom devalueringer, politiske
begivenheder osv.
 ESGrisiko: Socialt ansvarlig investering (Socially Responsible Investing)
garanterer ikke optimal aktivfordeling, sammensætning af portefølje eller de
mest gunstige risikojusterede afkast, og fondens ESGkriterier stemmer ikke
nødvendigvis overens med en investors egne subjektive, moralske eller etiske
standarder og bestræbelser.

Gebyrer

Tidligere resultater

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er for
bundet med fondens drift, inklusive markedsførings og distributionsomkost
ninger. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst. De viste
indtrædelses og udtrædelsesgebyrer er maksimumbeløb. I nogle tilfælde be
taler De muligvis mindre. Deres finansielle rådgiver eller distributør kan ve
jlede Dem om dette. Beløbet for de løbende gebyrer er baseret på udgifter for
året, der sluttede i 31 december 2020. Løbende gebyrer omfatter ikke resul
tatafhængige gebyrer og transaktionsomkostninger, herunder kurtage til tred
jepart og bankgebyrer for værdipapirtransaktioner. De kan finde yderligere
oplysninger om gebyrer i afsnittet ”Fees and Expenses” (Honorarer og udgifter)
i prospektet for SKY Harbor Global Funds samt afsnit ”12. Fees” (Honorarer) i
Bilag I i prospektet for SKY Harbor Global Funds.
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Engangsgebyrer før eller efter investering:
Indtrædelsesgebyr (%)
Udtrædelsesgebyr (%)

8.4
8%
6%
4%

3.2

2%
0%

0,00%
0,00%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før kapitalen genin
vesteres, eller før investeringsprovenuet udbetales.
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Aktieklassens resultater (afkast) beregnes, når de løbende gebyrer er trukket fra.
Der er ikke taget højde for eventuelle ind og udtrædelsesgebyrer.
Resultaterne for alle år er beregnet I USD og udbyttet er geninvesteret i fonden,
hvor det har været muligt.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år:
Årlige løbende gebyrer (%)

Tidligere resultater er ikke en garanti for fremtidige resultater.
0,65%

Fonden blev oprettet i 2012.

De kan finde yderligere oplysninger om, hvad de løbende gebyrer omfatter, og
hvordan det beløbet udregnes, i Bilag I i prospektet for SKY Harbor Global
Funds.

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder:
Resultatbetinget hono Fonden er ikke underlagt nogen resultat
rar (%)
betingede honorarer.

Praktiske oplysninger
Yderligere oplysninger om SKY Harbor Global Funds, kopier af prospektet, den
seneste årsberetning og efterfølgende halvårsberetning (på engelsk, når de fore
ligger) kan rekvireres gratis på dette websted: www.skyharborglobalfunds.com.
Dette dokument med central investorinformation beskriver SKY Harbor Global
Funds  U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, en afdeling i SKY
Harbor Global Funds. Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for SKY
Harbor Global Funds.
Aktiver og passiver i de enkelte afdelinger i SKY Harbor Global Funds er ad
skilt, hvilket vil sige, at hver afdeling i SKY Harbor Global Funds er en separat
enhed med, men ikke begrænset til, egne bidrag, indløsninger, kapitalgevinster,
tab, gebyrer og udgifter, og at en investor i SKY Harbor Global Funds  U.S.
Short Duration Sustainable High Yield Fund derfor kun er berettiget til aktiver
og overskud fra SKY Harbor Global Funds  U.S. Short Duration Sustainable
High Yield Fund.
Afhængigt af minimumskravene for besiddelse i hver klasse kan aktionærerne
gratis ombytte aktier i denne klasse til aktier i en anden klasse af SKY Harbor
Global Funds  Global Sustainable High Yield Fund eller en anden aktieklasse
i SKY Harbor Global Funds  Global Short Maturity Sustainable High Yield
Fund. De kan finde yderligere oplysninger i afsnittet ”Switching of Shares”
(Ombytning af aktier) i prospektet for SKY Harbor Global Funds samt afsnit
”11. Switches” (Ombytninger) i Bilag I i prospektet for SKY Harbor Global
Funds.

De indre værdier for denne aktieklasse offentliggøres på webstedet
www.fundsquare.net og kan også rekvireres på hjemstedskontoret for SKY
Harbor Global Funds.
SKY Harbor Global Funds og Lemanik Asset Management S.A. drages kun til
ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller
ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
En papirkopi af den opdaterede lønpolitik for administrationsselskabet, herun
der, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan løn og goder bereg
nes, og identiteten på personer, der er ansvarlige for tildeling af løn og
goder, kan fås uden beregning efter anmodning. En detaljeret beskrivelse
af politikken kan også ses på www.lemanikgroup.com/managementcompany
service_substance_governance.cfm.
Skatter : Skattelovgivningen i fondens hjemland kan få indvirkning på investors
personlige skattemæssige stilling.
SKY Harbor Global Funds og Lemanik Asset Management S.A. er godkendt i
Luxembourg og reguleres af tilsynsmyndigheden i Luxembourg, Commission
de Surveillance du Secteur Financier.
Dette dokument med central investorinformation er korrekt pr. 15 februar 2021.
Depotbank:

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

