Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om Fondet for investorer. Det er ikke markedsmateriell. Dette er
obligatorisk informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoen ved å investere i dette
Fondet. Vi oppfordrer deg til å lese dette slik at du kan ta en begrunnet avgjørelse om hvorvidt du skal investere.

Global Short Fixed Income Fund
Andelsklasse: EUR Distributing Shares (ISIN: IE00B3QL0Y14)
et underfond av Dimensional Funds Plc.

Mål og investeringspolitikk
Målet er å maksimere løpende inntekt og samtidig bevare
verdien av investeringene.
Fondet forvaltes på en skjønnsmessig måte og investerer i
gjeldspapirer av høy kvalitet slik som obligasjoner,
rentebærende sertifikater, bank- og selskapsgjeldspapirer med
løpetid på fem år eller mindre. Fondet vil normalt ha en
gjennomsnittlig løpetid på sine investeringer på fem år eller
mindre. Denne gjelden utstedes av stater, andre offentlige
instanser og selskaper fra utviklede land, og gjelden er på
kjøpstidspunktet klassifisert som minst AA- eller Aa3 langsiktig
av større kredittvurderingsbyråer. Hvis investeringene

nedgraderes til under dette nivået, kan de bli solgt dersom dette
er til Fondets beste.
Fondet kan kjøpe gjeld i andre valutaer enn euro, og i så fall
benytte finanskontrakter eller instrumenter (derivater) for å
håndtere eksponeringen mot disse valutaene.
Fondet kan benytte derivater for å styre risiko, redusere
kostnader eller forbedre avkastning.
Inntekt utdeles vanligvis årlig.
Du kan selge din investering i Fondet daglig ved behov.
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Risiko- og avkastningskategorien er beregnet basert på
historiske data som kanskje ikke er noen pålitelig indikator på
fondets fremtidige risikoprofil.
Denne risiko- og avkastningskategorien kan endres over tid og
er ikke et mål eller en garanti.
Den laveste kategorien (dvs. kategori 1), betyr ikke en risikofri
investering.
Fondet er i kategori 2 på grunn av det lave omfanget og den
lave hyppigheten av prisbevegelser (volatilitet) i de
underliggende investeringene som fondet refererer til.
Det følgende utgjør tilleggsrisiko som ikke er omfattet av risikoog avkastningskategorien.
Fondet kan investere i omsettelig gjeld (obligasjoner), hvis
avkastning er avhengig av at utsteder har evne og vilje til å
oppfylle sine betalingsforpliktelser. Det er en risiko for at
utsteder ikke klarer dette. Selv om Fondet generelt investerer i
obligasjoner med høy klassifisering, er disse klassifiseringene
subjektive, og en høy klassifisering er ingen garanti for at
utstederen har evne eller vilje til og betale.
Omsettelige obligasjoner er rentefølsomme, noe som innebærer
at kursbevegelsene for obligasjonene kan være hyppige og
betydelige på grunn av ulike faktorer, blant annet endringer i
rentenivå, obligasjonsutstedernes kredittverdighet samt hvor
enkelt det er å omsette tilsvarende investeringer (likviditet).

Fondet kan benytte finanskontrakter (såkalte derivater) av ulike
grunner, blant annet for å prøve å redusere effekten av
valutasvingninger mellom Fondets aktiva og andelsklassens
valuta, eller for å redusere effekten av bevegelser i markedet
eller rentenivå (såkalt sikring). Det kan ikke garanteres at en
sikringsstrategi vil lykkes, og dette kan hindre at Fondet oppnår
fordelene ved en økning i verdien av en bestemt valuta.
Derivater kan være en risikabel form for aktiva. De kan være
gjenstand for risiko som motparts-, likviditets-, rente-, markeds-,
kreditt- og ledelsesrisiko samt feil verdivurdering. Fondet kan i
sin tur bli påvirket av dette, og aksjekursen kan svinge, noe som
kan resultere i tap for Fondet.
Fondet kan inngå ulike finanskontrakter (derivater) med en
annen part. Det foreligger en risiko for at denne parten blir
insolvent eller unnlater å foreta sine betalinger, noe som kan
resultere i at Fondet og din investering lider tap.
Når Fondet benytter futures eller valutakontrakter (derivater),
kan det bli eksponert mot visse investeringsrisikoer, deriblant
giringsrisiko, markedsrisiko, risiko ved feilaktig eksponering og/
eller motpartsrisiko, likviditets-, rente-, kreditt- og ledelsesrisiko
samt risiko for feil verdivurdering. Selv om det ikke i særlig grad
forventes å ha eksponering mot giring, kan en hvilken som helst
bevegelse i prisen på disse investeringene ha en betydelig
innvirkning på Fondets verdi, og Fondet kan tape mer enn det
investerte beløpet.
Mer informasjon om risiko generelt er å finne i
avsnittet ”Risikofaktorer” i prospektet.
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Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse
gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsavgifter som påløper før eller etter du investerer
Åpningsgebyr
Ingen
Avslutningsgebyr
Ingen
Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før de
investeres (åpningsgebyr) og før utbyttet av investeringen utbetales
(avslutningsgebyr).

Gebyrer tatt fra Fondet i løpet av et år
Løpende gebyrer

0,29%

Gebyrer tatt fra Fondet under visse spesifikke betingelser
Resultathonorar

Ingen

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er
maksimumsbeløp. I noen tilfeller vil du kunne betale
mindre – du kan høre mer om dette hos din finansrådgiver
eller distributør.
Beløpet for løpende gebyrer som vises her, er et
annualisert estimat av gebyrene, ettersom det har vært en
forholdsvis stor forskjell sammenlignet med det sist
rapporterte beløpet for løpende gebyrer. Fondets
årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde nærmere
opplysninger
om
de
nøyaktige
gebyrene.
Transaksjonskostnader og resultathonorar for porteføljen,
hvis aktuelt, er ikke inkludert.
Du
finner
flere
opplysninger
om
gebyrer
i
avsnittet ”Gebyrer og utgifter" i prospektet.
Fondet eller forvalteren vil ikke ilegge konverteringsgebyr.

Tidligere utvikling
Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en pålitelig
indikator for fremtidige resultater.
Betaling av løpende Fondsgebyrer er tatt med i beregningen
av tidligere utvikling. Åpnings-/avslutningsgebyrer er ikke tatt
med i beregningen av tidligere utvikling.
Fondet ble lansert på 2007, og andelsklassen ble lansert på
2012.
Tidligere utvikling er beregnet i EUR.
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Praktisk informasjon
Depotmottaker er State Street Custodial Services (Ireland)
Limited.
Eksemplarer av prospektet (som omfatter tilleggsinformasjon
om din investering), siste årsrapporter og påfølgende
halvårsrapporter (alle på engelsk) samt annen informasjon
(inkludert de siste andelskursene) er gratis tilgjengelig på
www.dimensional.com.
Opplysninger om oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse,
inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan
godtgjørelse beregnes og hvilke personer som har ansvar for
tildeling av lønn og godtgjørelse, er tilgjengelig på
www.dimensional.com. En papirutgave av retningslinjene for
godtgjørelse vil bli gjort tilgjengelig gratis ved forespørsel.
Prospektet og periodiske rapporter er utarbeidet for
Dimensional Funds Plc som helhet.
Flere andelsklasser kan være tilgjengelig for dette Fondet – se
prospektet for nærmere detaljer. Vær oppmerksom på at ikke

alle andelsklasser nødvendigvis er registrert for distribusjon i
din jurisdiksjon. Du kan søke om at andeler i dette Fondet skal
konverteres til andeler i samme klasse i et annet fond i
Dimensional Funds Plc. Du finner mer informasjon om hvordan
du kan konvertere andelene dine i den aktuelle delen av
prospektet.
Skatteregimet som gjelder for fondet i Irland kan påvirke din
personlige skatteposisjon.
Dimensional Funds Plc vil kun kunne bli regnet som ansvarlig
på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er
misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de
aktuelle delene av UCITS-fondets prospekt.
Dimensional Funds Plc har en rekke forskjellige fond. Aktiva og
gjeld for hvert fond skal ifølge loven være adskilt, og din
investering i ett Fond skal ikke være tilgjengelig for betaling av
andre fonds gjeld.

Fondet er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 25-01-2019.
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