NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Janus
Henderson

I dette

dokumentet finner du nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt, og formålet er å gi informasjon om fondet
og hvilken risiko som er forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen
slik at du kan ta en velfundert beslutning om hvorvidt du vil investere i fondet.

INTECH GLOBAL ABSOLUTE RETURN
FUND
Klasse A$acc ISIN: IE00BHTD4956
Et underfond av Janus Henderson Capital Funds plc
Mål og investeringsmandat
Fondet tar sikte på positiv absolutt avkastning over en rullerende
treårsperiode.
Intech-investeringsprosessen bruker matematiske formler til å bygge opp
fondets portefølje.
Fondet investerer minst 80 % av verdien i egenkapital (aksjer) og
verdipapirer knyttet til egenkapital (for eksempel verdipapirer som er knyttet
til utviklingen i én aksje eller en aksjeindeks) i globale selskaper.

Fondet kan investere i selskaper av alle størrelser, inkludert små selskaper.
Fondet kan investere i andre typer tillatte investeringer som står oppført i
prospektet.
Som regel kan du selge andelene daglig (det vil si på en av fondets
arbeidsdager).
Denne andelsklassen betaler ikke ut inntekt, men vil i stedet reinvestere, slik
at kapitalen vokser.

Fondet bruker i utbredt grad finansielle derivater (komplekse finansielle
instrumenter) med sikte på å generere ytterligere avkastning eller inntekt for
fondet, for å redusere risikoen eller for å redusere kostnadene i porteføljen.
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Kategorien er beregnet på grunnlag av historiske data og er basert på
kursbevegelsene i andelsklassen (volatilitet). Den er ikke en pålitelig
indikator for fremtidig risiko. Den oppgitte risikokategorien er ikke garantert
og kan endre seg over tid.
Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er risikofri.
Denne andelsklassen er i kategorien 5 på grunn av tidligere kursstigning og
-fall.
Risikokategorien tar ikke hensyn til følgende risikofaktorer ved investeringer
i denne andelsklassen:
Komponentfond: Dette fondet er utformet for å brukes bare som én av
flere komponenter i en diversifisert investeringsportefølje. Investorer må
vurdere nøye hvor stor andel av porteføljen de skal investere i dette fondet.
Investeringsrisiko: Verdien til en investering og inntekter fra investeringen
kan gå opp eller ned, og fondet vil kanskje ikke oppfylle investeringsmålet.
Når du selger aksjene dine, kan de være verdt mindre enn det du betalte
for dem.

Aksjer: Aksjer kan falle raskt i verdi, og har vanligvis høyere risiko enn
obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Dette kan redusere verdien til
investeringen din.
Egenutviklet handelsmodell: Fondet bruker matematiske formler til å
velge investeringer. Det foreligger en risiko for at prosessene som brukes til
å investere i aksjer med høyere volatilitet og lav kurskorrelasjon, ikke
oppnår positiv avkastning eller oppnår bedre resultater.
Vekstmarkeder: Vekstmarkeder eksponerer fondet mot høyere volatilitet
og større risiko for tap enn utviklede markeder. De kan bli utsatt for
uønskede politiske og økonomiske hendelser, og de kan være mindre
velregulerte og ha mindre robuste prosedyrer for depot og oppgjør.
Små selskaper: Aksjer i små og mellomstore selskaper kan være mer
volatile enn aksjer i større selskaper, og det kan alltid være vanskelig å
verdifastsette eller selge aksjer på ønsket tidspunkt og med ønsket pris,
noe som øker risikoen for tap.
Derivativer og giring: Fondet kan bruke derivater med sikte på å oppnå
investeringsmålet. Dette kan medføre 9giring:, noe som kan forsterke
fondets gevinster og tap på investeringene. Disse kan overstige kostnaden
av selve derivatet. Derivativer kan også medføre andre risikoer, spesielt at
motparten for et derivat ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser.
Valutakurser: Hvis fondet har aktiva i andre valutaer enn fondets
basisvaluta, eller hvis du investerer i en andelsklasse i en annen valuta enn
fondet (med mindre den er 9sikret:), kan verdien til investeringen påvirkes
av endringer i valutakursene.
En nærmere forklaring av risikofaktorene finner du i avsnittet "Risk
Factors and Special Considerations" i prospektet.

Gebyrer
Disse gebyrene brukes til å dekke fondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. De reduserer generelt veksten av
investeringen din.
Gebyrene som vises, er maksimumtallene. I noen tilfeller betaler du mindre.
Finansrådgiveren din kan informere deg om hvilke gebyrer du betaler.
Det løpende gebyret som vises, er et anslag. Dette tallet ekskluderer
porteføljetransaksjonskostnader og kan variere fra år til år. Du finner mer
informasjon om gebyrene i avsnittet Fees and Expenses i fondets prospekt.

Engangsgebyrer som tas før eller etter at du investerer
5,00 %
Ingen

Tegningsgebyr
Innløsningsgebyr

Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine
før de investeres, og før resultatet av investeringene dine
utbetales.

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år
1,75 %

Løpende gebyr

Gebyrer som tas fra fondet under spesifikke forhold
Resultatgebyr

Ingen

Byttegebyr

Ingen

Historisk avkastning
Historisk avkastning er ikke en pålitelig
indikator på fremtidig avkastning.
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Praktisk informasjon
Depotmottaker er Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
Janus Henderson Intech Global Absolute Return Fund er et underfond av Janus Henderson Capital Funds plc, et paraplyfond med adskilt ansvar mellom
underfondene. Dette fondets aktiva er adskilt fra andre underfond i Janus Henderson Capital Funds plc. Dette dokumentet beskriver en andelsklasse av
fondet. Prospektet, årsrapporter og halvårsrapporter utarbeides for hele paraplyfondet.
Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet samt års- og halvårsrapporter kan fås gratis på engelsk (prospektet er også tilgjengelig på fransk, og
italiensk) fra Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland. Informasjonen finnes også på JanusHenderson.com.
Informasjon om fondets gjeldende godtgjørelsespolicy, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse beregnes, samt hvilke personer som har ansvar for
tildelingen av godtgjørelse, er tilgjengelig på www.janushenderson.com/ukpa/documents-finder. Trykte eksemplarer av informasjonen er tilgjengelig
kostnadsfritt på forespørsel fra fondets investeringsrådgiver, Janus Capital International Limited.
De siste andelskursene samt ytterligere praktisk informasjon er tilgjengelig på det registrerte forretningskontoret til administratoren av Janus Henderson
Capital Funds plc, Citibank Europe plc, med adresse 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, i normal arbeidstid.
Vanligvis kan du, med samtykke fra styret, bytte andelene dine inn i en tilsvarende andelsklasse i et annet underfond av Janus Henderson Capital Funds
plc. Du finner mer informasjon i avsnittet Exchange of Shares i prospektet.
Dette fondet er underlagt skattelovene og forskriftene i Irland. Avhengig av hvor du bor, kan dette ha betydning for din personlige skatteposisjon. Hvis du vil
ha nærmere informasjon, bør du snakke med en rådgiver.
Janus Henderson Capital Funds plc kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av opplysninger i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i
samsvar med de relevante delene av fondets prospekt.

.

Fondet er autorisert i Irland og underlagt tilsyn av Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 11 januar 2019.

