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

Man AHL Trend Alternative Class DNY H EUR Acc Shares
(ISIN-kod:LU0424370004) Man AHL Trend Alternative ("Fonden") är en delfond i Man Umbrella SICAV ("Bolaget").
MDO Management Company S.A., är Bolagets förvaltare.

Mål och placeringsinriktning
1 Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt på medellång sikt genom att
handla med en diversifierad placeringsportfölj i enlighet med AHL
Diversified Programme.

1 Jämförelseindex. Fonden förvaltas aktivt. Inget jämförelseindex används
som ett urvalsområde eller för att jämföra resultatet.

1 Fonden strävar efter att utvecklas oberoende av traditionella aktie- och
obligationsplaceringar och därmed skapa värdefulla diversifieringsfördelar
och öka risk-/avkastningsprofilen jämfört med en traditionell
placeringsportfölj.

1 Fondens referensvaluta är USD. Denna andelsklass är denominerad i
EUR. Fonden kommer att använda finansiella derivatinstrument i den
omfattning som är rimligen möjlig för att skydda investerare mot
fluktuationer mellan USD/EUR.

1 Fonden får använda sig av finansiella derivatinstrument (dvs. instrument
vars kurs är beroende av en eller flera underliggande tillgångar) i enlighet
med AHL Diversified Programme. Fonden kan även investera i andra
tillgångar, såsom likvida medel och penningmarknadsfonder.

1 Fonden kan behålla en betydande del av sin portfölj i kontanter och / eller
likvida medel. All inkomst som genereras av fonden kommer att
återinvesteras för att öka värdet på andelarna.

1 Andelar kan köpas och säljas alla handelsdagar.

1 AHL Diversified Programme använder datoriserade processer främst för
att identifiera trender och andra möjligheter på de globala marknaderna
och placerar i en diversifierad portfölj med instrument som bland annat
kan innehålla följande: terminer (futures och forwards), swappar och
andra derivatinstrument. På dessa marknader kan handeln ske direkt eller
indirekt och omfatta, utan begränsning, aktier, obligationer, valutor, korta
räntor och råvaror.
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1 Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
1 Risk/avkastningsprofilen kan inte garanteras och kan förändras med
tiden.
1 Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått på framtida resultat.
1 Andelsklassens riskkategori har angetts som 6, eftersom fonden
använder strategier som vanligen medför hög volatilitet. Beräkningen
grundas på fondens tidigare volatilitet. Om det inte finns tillräckligt med
historiska data för Fonden, bygger beräkningen i stället på tidigare
volatilitet för ett relevant jämförelseindex för investeringsstrategin eller
förvaltarens riskvärderingsgräns för Fonden. Mer information om
riskvärdering finns i prospektet.

Följande risker fångas möjligen inte upp helt av risk/
avkastningsprofilen:
1 Användning av finansiella derivatinstrument medför ytterligare risker: (i)
finansiella derivatinstrument kan vara mycket känsliga för kursrörelser hos
den tillgång som de baseras på, (ii) en motpart till ett icke-börshandlat
finansiellt derivatinstrument kanske inte kan uppfylla sina
betalningsåtaganden vid fallissemang, (iii) finansiella derivatinstrument kan
göra det möjligt för fonden att få en marknadsexponering som överstiger
värdet på fondens tillgångar (hävstångseffekt). Dessa risker kan orsaka
betydande förluster.
1 Fonden kan ha exponering mot råvaror, vars värde kan ha hög volatilitet
och medföra ytterligare risker. Råvarupriser kan även påverkas av det
rådande politiska klimatet och den statliga stabiliteten i de länder som
producerar råvarorna.
1 Likviditetsegenskaper hos icke-börsnoterade investeringar kan vara
oregelbundna, och kan resultera i högre än förväntade kostnader för att
sälja investeringen.
1 Tillväxtmarknader är utsatta för specifika risker på grund av ökad
volatilitet, illikviditet, politisk och ekonomisk instabilitet, marknadsoro,
avvecklingsrisk och förhållandevis låga regleringsstandarder.
1 Fondförvaltaren förlitar sig på kvantitativa handelsmodeller och data från
tredje parter. Fonden kan vara exponerad mot potentiella förluster om
modeller eller data visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.
1 Valutasäkringen som används för denna andelsklass i syfte att minimera
effekten av vissa växelkursfluktuationer kan visa sig mindre framgångsrik
och valutasäkringstransaktioner innebär motpartsrisker.
1 Fonden utsätts för normala marknadsfluktuationer och riskerna som
medföljer investeringar på internationella värdepappersmarknader.
1 Värdet av din investering och dess avkastning både öka och minska, och
du får kanske inte tillbaka beloppet som ursprungligen investerades.
Ytterligare information om investeringsrisker finns i relevant bilaga till
prospektet.

Avgifter
Avgifterna används till att betala Fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.

Tecknings- och inlösenavgifterna som anges är ett maximibelopp och i
vissa fall betalar du mindre. Mer information om gällande avgifter kan du få
från din finansiella rådgivare eller distributör.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

De årliga avgifterna grundas på utgifterna för det år som avslutades
2019-12-31.

Teckningsavgift

Ingen

Inlösenavgift

Ingen

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/
innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

2.83%

Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte
resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) och portföljens
transaktionskostnader, förutom i det fall då en tecknings-/inlösenavgift
betalas av fondföretaget vid köp och försäljning av andelar i en annan
delfond.
Mer detaljerad information om avgifter och kostnader finns i avsnittet ”
Avgifter och kostnader” i prospektet.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

20.00 % av den totala
värdeökningen över High Water
Mark. Faktisk avgift debiterad för
föregående år: 3.07%

Tidigare resultat
Man AHL Trend Alternative Class DNY H EUR Acc Shares

1 Fonden auktoriserades 2009.
Denna andelsklass lanserades den 21 juli 2009.
1 Diagrammet över tidigare resultat visar årligt resultat beräknat i EUR för
varje helt kalenderår sedan starten.

%

1 Resultatet i den här tabellen omfattar alla avgifter och kostnader förutom
eventuella teckningsavgifter och visar procentuell förändring av
fondvärdet år för år.
1 Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator på, eller
riktlinje för, framtida resultat.

Obs! Resultatet uppnåddes under perioden 2010–2013 då Fonden
hade andra mål och en annan placeringsinriktning.

Praktisk information
1 Fonden omfattas av skattelagarna i Luxemburg, vilket kan påverka din
personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden.
1 I detta faktablad beskrivs en andelsklass i en delfond i Bolaget. Tillgångar
och skulder för varje delfond förvaltas av Citibank Europe plc
(Luxemburgfilialen) och är åtskilda enligt lag från Bolagets tillgångar och
andra delfonder.
1 Ytterligare information om fonden finns i prospektet som sammanställs på
ett officiellt språk i de jurisdiktioner där fonden är registrerad för
försäljning. Prospektet är tillgängligt kostnadsfritt tillsammans med senast
utgivet bokslut, information om andelsklasser och senaste fondkurser på
www.man.com.

1 MDO Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna av Fondens prospektet.
1 Du kan inte konvertera Fondens andelar till andelar i en annan delfond.
Mer information finns i prospektet.
1 Information om MDO Management Company S.A. ersättningspolicy finns
tillgänglig på http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy, inklusive:
(a) en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, och (b)
namnen på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och
förmåner. En papperskopia av dessa uppgifter kan erhållas kostnadsfritt
hos MDO Management Company S.A. vid 19 rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Den här fonden och MDO Management Company S.A. är auktoriserade i Luxemburg och övervakas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 19/02/2020.

