Lykilupplýsingar
Skjal þe a vei r þér lykilupplýsingar fyrir árfesta varðandi þennan sjóð. Það er ekki ætlað l markaðssetningar. Samkvæmt lögum
eiga upplýsingarnar að hjálpa þér við að skilja eðli og áhæ u þess að árfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa þær l að þú ge r
tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú vilt árfesta.

PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND - undirsjóður PARETO SICAV
aﬂokk A EUR (LU1608101579)
Rekstrarfélag: FundRock Management Company S.A.

Markmið
og árfes ngarstefna
.
Undirsjóðurinn leitast við að skila sem bestri ávöxtun miðað við þá áhæ u sem í stríðs- eða átakaaðstæðum, brot á grundvallarré ndum starfsmanna,
undirsjóðurinn tekur.
alvarleg umhverﬁsspjöll, aðgerðir eða aðgerðaleysi sem leiða l losunar
Undirsjóðurinn árfes r í verðbréfum með föstum tekjum og verðbréfum gróðurhúsalo tegunda á samanlögðu fyrirtækiss gi, spilling, önnur ítrekuð
sem tengjast föstum tekjum og geﬁn eru út af fyrirtækjum, stofnunum, eða veruleg brot á grundvallar siðferðisviðmiðum. Undirsjóðurinn forðast
stjórnvöldum og sveitarfélögum. Skuldabréﬁn kunna að fela í sér víkjandi, einnig fyrirtæki sem skaða verulega ei hvað af þeim umhverﬁsmarkmiðum
sem se eru fram í ﬂokkunarreglugerðinni. Undirsjóðurinn mun beita sér fyrir
blönduð og breytanleg skuldabréf.
Búist er við að árfes ngar geﬁ
undirsjóðnum hærri áhæ u og hagnað en hefðbundin verðbréf vegna hærri árfes ngum sem stuðla að raunhæfum umskiptum í á að minni kolefnislosun.
útlánaáhæ u. Undirsjóðurinn árfes r fyrst og fremst í verðbréfum sem geﬁn Frekari upplýsingar um hvernig árfes ngastjórinn velur sjál ærar árfes ngar
eru út af fyrirtækjum sem eru staðse eða með starfsemi á Norðurlöndum. má ﬁnna á heimasíðu hans www.paretoam.com.
Meðal malengd vaxta í eignasafni undirsjóðsins skal vera á milli 0 og 4 ár.
Undirsjóðurinn má ekki
árfes ngasjóðum.

Undirsjóðnum er stjórnað með virkum hæ

án vísan l viðmiðunar.

árfesta meira en 10% eigna sinna í öðrum Viðmiðunargjaldmiðill undirsjóðsins er NOK.
Gjaldmiðill hlutabréfaﬂokksins er EUR.

Undirsjóðurinn árfes r í aﬂeiðum l að ná árfes ngarmarkmiði sínu eða l Undir venjulegum kringumstæðum má u selja hlutabréﬁn þín alla daga sem
bankar eru opnir í Lúxemborg, Noregi og Svíþjóð, fyrir utan 24. desember.
að draga úr áhæ u.
Undirsjóðurinn uppfyllir skilyrði sem 8.
gr.
ármálavara samkvæmt
SFDR þar sem árfes ngarstefna hans inniheldur víðtæka umhverﬁslega
félagslega og stjórnarhæ sem eru í samræmi við meginreglur Sameinuðu
þjóðanna um ábyrgar árfes ngar („PRI“) og leiðbeiningar um lífeyrissjóði
norska ríkisins. sjóður Global Pareto Asset Management getur ákveðið
að ú loka fyrirtæki ef óviðunandi hæ a er á því að fyrirtækið leggi
l eða ber ábyrgð á: Mannré ndabrot, brot á ré ndum einstaklinga

Þessi hlutabréf eru hlutabréf vegna uppfærslu. Tekjur og söluhagnaður er
endur árfestur.
Ráðlegging
Þessi sjóður hentar hugsanlega ekki árfestum sem ætla sér að taka fé si út
innan 2-3 ára.

Lýsing
á áhæ u og ávinningi
.
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Hvað merkir þessi lbúni mælikvarði á áhæ u og ávinning?
• Hlutabréf aﬂokk A EUR eru ﬂokkuð í ﬂokk 4 vegna þess að verðmæ
hlutabréfs kann að vera háð miðlungsmiklum brey ngum og þar af
leiðandi getur verið miðlungsmikil áhæ a á tapi og miðlungsmiklir
möguleikar á hagnaði.
• Áhæ uﬂokkurinn fyrir þennan hlutabréfaﬂokk var reiknaður með
því að nota gögn fengin með hermun og fyrirliggjandi gögn.
Áhæ uﬂokkurinn er mögulega ekki áreiðanleg vísbending um
áhæ umat hlutabréfaﬂokksins l fram ðar. Sá áhæ uﬂokkur sem er
sýndur er ekki tryggður og hann getur breyst með manum.
• Sjö ﬂokka kvarðinn er ﬂókinn, l dæmis er 2 ekki tvisvar sinnum
áhæ usamari en 1. Bilið milli 1 og 2 er ekki endilega það sama og bilið
milli 5 og 6. Sjóður í ﬂokki 1 er ekki áhæ ulaus árfes ng - hæ an á
að tapa peningum þínum er lí ll en möguleikinn á ávinningi er einnig
takmarkaður.

ómögulegt yrði að kaupa eða selja árfes ngargerninga manlega og að
verðið gæ verið lægra eða hærra en búist var við.
• Gjaldeyrisáhæ a: Sjóðurinn getur haldið sumum árfes ngum sínum
í öðrum gjaldmiðlum en viðmiðunargjaldmiðli sjóðsins. Þannig getur
verðmæ undirsjóðsins hækkað og lækkað vegna gengisbrey nga.
• Undirsjóðurinn getur notað aﬂeiður.
Vegna uppbyggingar þeirra
getur áhæ an sem tengist þessum árfes ngargerningum ha meiri
áhrif á verðmæ undirsjóðs en þegar undirliggjandi hlutabréf eða
árfes ngargerningar eru keyp r beint.
• Mótaðilaáhæ a: Hæ an á því að mótaðili uppfylli ekki skuldbindingar
sínar gagnvart undirsjóðnum (t.d. með því að greiða ekki ákveðna
upphæð eða a enda ekki verðbréf eins og ákveðið hefur verið).
• Rekstraráhæ a: Hæ a á tjóni sem stafar t.d. af bilun kerﬁsins,
mannlegum mistökum eða af utanaðkomandi atvikum.
• Sjál ærniáhæ a: Víðtæk ESG-markmið þessa undirsjóðs geta lei
l
þess að árfes ngarstjóri árfes r í eða ú loki verðbréf af ástæðum
sem ekki eru árhagsleg, óháð markaðstækifærum l að ná lgreindum
ESG-markmiðum. Fjárhagsávöxtun þessa undirsjóðs gæ ekki verið
jafngild eða fært betri ávöxtun ármálaafurða sem ekki eru tengd
ESG-markmiðum.
Gagnatakmörkun er stór áskorun og það eru
takmarkanir á þeim gerðum sjál ærni og ESG-tengdum gögnum sem nú
eru vei á markaðnum.

Hvaða mikilvægu áhæ u greinir lbúni mælikvarðinn á áhæ u og ávinningi
ekki nægilega vel?
• Lánsáhæ a: Undirsjóðurinn árfes r beint eða óbeint í vaxtaberandi
gerningum, t.d. skuldabréfum. Ef útgefandi slíkra gerninga getur ekki Hvernig get ég fengið frekari upplýsingar um áhæ u undirsjóðsins?
Aukalegar upplýsingar um áhæ u sem fylgir árfes ngu er að ﬁnna í
grei vex eða nafnvirði á gjalddaga getur árfes ngin glatað verðmæ
samsvarandi köﬂum í lýsingu sjóðsins.
sínu að hluta l eða í heild.
• Lausa áráhæ a: Lág lausa árstaða gæ

lei

l þess að erﬁ

eða

Gjöld
.
Gjöldin sem þú greiðir eru notuð l að standa straum af rekstrarkostnaði undirsjóðsins, þ.m.t. kostnaði við markaðssetningu og dreiﬁngu hlutabréfa. Þessi gjöld
draga úr hugsanlegri hækkun á verðmæ árfes ngar í þessum undirsjóði.
Stök gjöld sem reiknast áður en eða e ir að þú árfes r
Skráningargjald
0,50%
Innlausnargjald

0,50%

einhverjum lvikum kunna gjöldin að vera lægri. Þú getur ha samband
við ármálaráðgjafa þinn eða millilið l að fá upplýsingar um raunveruleg
skráningar- og innlausnargjöld.

Skip á sumum eða öllum hlutabréfunum fyrir hlutabréf annars undirsjóðs eða
Þe a er hámarkið sem gæ verið tekið úr peningunum þínum áður en það er annars hlutabréfaﬂokks er án endurgjalds.
árfest og áður en hagnaði árfes ngarinnar er greiddur út.
Viðvarandi gjöld tengjast árlegum gjöldum og þau voru reiknuð 31.12.2021.
Þóknanir sem eru teknar úr sjóðnum á ári
Viðvarandi gjöld geta verið brey leg ár frá ári.
Viðvarandi gjöld
1,10%
Upphæð viðvarandi gjalda felur ekki í sér:
Þóknanir sem eru teknar úr sjóðnum við lteknar sérstakar aðstæður
• Gjöld vegna verðbréfaviðskipta, að undanskildum gjöldum vegna kaupa
Árangursþóknun
Ekkert
og sölu viðkomandi sjóða.
Skráningar- og innlausnargjöld sem sýnd eru samsvara hámarkshlu alli þess
sem draga má frá ármagni árfes s sem árfest er í undirsjóðnum. Í Nánari upplýsingar um gjöld er að ﬁnna í kaﬂanum „Fees and Expenses“ í lýsingu
sjóðsins.

A
oma síðustu ára
.
Allar greiðslur og önnur gjöld, að undanskildu inngöngu- og innlausnargjaldi,
voru tekin með í reikninginn.
A oma síðustu ára er reiknuð í EUR.
A oma síðustu ára er ekki áreiðanleg vísbending um fram ðara omu.
Þessi undirsjóður var stofnaður í 2013 sem matarasjóður og var brey
sjálfstæðan sjóð frá 26.10.2015. Hlutdeildarﬂokkurinn var stofnaður í 2017.

í

Hagnýtar
upplýsingar
.
Vörsluaðili
Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch
Viðbótarupplýsingar og aðgengi að upplýsingum um verð
Hægt er að fá viðbótarupplýsingar um sjóðinn, afrit af lýsingu hans, síðustu
ársskýrslu og hálfsársskýrslu og síðustu verð hlutabréfa PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BOND án endurgjalds hjá skráðri skrifstofu
rekstrarfélagsins, vörsluaðila sjóðsins, dreiﬁngaraðilum sjóðsins eða á ne nu
á h ps://fundinfo.fundrock.com/Pareto/. Prentað eintak af ítarlegri og
uppfærðri starfskjarastefnu rekstrarfélagsins, þar á meðal lýsingu á því hvernig
launagreiðslur og bætur eru reiknaðar, hvaða aðilar eru ábyrgir fyrir að ákvarða
launagreiðslur og bætur má fá endurgjaldslaust á skráðri skrifstofu þess og á
vefsíðunni www.fundrock.com í kaﬂanum „Upplýsingar fyrir árfesta“.
Lýsingin og nýjasta árs- og hálfsársskýrsla sjóðsins er fáanleg á ensku.
Rekstrarfélagið kann að upplýsa þig um það ef þessi skjöl eru ltæk á öðrum
tungumálum.

viðkomandi hluta lýsingar sjóðsins.
Ska lagning
Sjóðurinn lýtur ska alögum Lúxemborgar. Lögheimili þi
getur ha áhrif á persónulega ska stöðu þína.

í ska alegu lli

Sérstakar upplýsingar
Undirsjóðurinn PARETO SICAV - PARETO NORDIC CORPORATE BOND getur einnig
geﬁð út aðra hlutabréfaﬂokka.
Upplýsingar um aðra hlutabréfaﬂokka sem kunna að vera markaðsse r í þínu
landi má nálgast hjá rekstrarfélaginu.
Í þessu skjali er lýst undirsjóði og hlutabréfaﬂokki í PARETO SICAV. Lýsingin og
árhagsskýrslurnar eru gerðar fyrir allan PARETO SICAV.
Þú á ré á því að breyta árfes ngu þinni úr hlutabréfum í einum undirsjóði í
hlutabréf í sama undirsjóði eða öðrum undirsjóði. Þú getur fengið upplýsingar
um hvernig skráning, innlausn og skip skulu fara fram í lýsingu sjóðsins.

Bótaábyrgð
Eignir og skuldir hvers undirsjóðs PARETO SICAV eru aðgreindar samkvæmt
FundRock Management Company S.A. ber aðeins ábyrgð á grundvelli yﬁrlýsinga lögum og með því verða eignir undirsjóðsins ekki notaðir l að greiða skuldir
sem koma fram í skjali þessu og eru villandi, ónákvæmar eða í ósamræmi við annarra undirsjóða í PARETO SICAV.

Þessi sjóður hefur starfsleyﬁ í Lúxemborg og lýtur Commission de Surveillance du Secteur Financier.
FundRock Management Company S.A. hefur starfsleyﬁ í Lúxemborg og lýtur Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Þessar lykilupplýsingar teljast ré ar frá og með 08.02.2022.

