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.

Global Short Fixed Income Fund
Andelskategori: EUR Distributing Shares (ISIN-kod: IE00B3QL0Y14)
en delfond till Dimensional Funds Plc.

Mål och placeringsinriktning
Målet är att maximera de löpande intäkterna och samtidigt
bevara värdet på investeringarna.
Fonden förvaltas diskretionärt och investerar i skuldförbindelser
av hög kvalitet, t.ex. obligationer, företagscertifikat samt bankoch företagsskulder med en löptid på fem år eller mindre. Den
genomsnittliga löptiden för Fondens investeringar kommer som
regel att vara fem år eller mindre. Skuldebreven ges ut av
stater, andra offentliga organ och företag från utvecklade länder
och har, vid tidpunkten för förvärvet, som regel fått ett långsiktigt
kreditbetyg på minst AA- eller Aa3 av de stora
kreditvärderingsinstituten. Om investeringarna nedgraderas

under denna nivå kan de säljas om detta är i Fondens bästa
intresse.
Fonden kan köpa skuldförbindelser i andra valutor än euro. Då
detta görs kommer Fonden att använda finansiella kontrakt eller
instrument (derivat) för att hantera sin exponering mot dessa
valutor.
Fonden kan använda derivat för att hantera risker, minska
kostnader eller förbättra avkastningen.
Vinst delas normalt ut varje år.
Du kan på begäran sälja din investering i Fonden dagligen.
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Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda
historiska data som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av
Fondens framtida riskprofil.
Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte
ett mål eller någon garanti.
Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att
investeringen är riskfri.
Fonden inordnas i kategori 2 på grund av de låga och inte så
ofta förekommande kursrörelserna (volatiliteten) hos de
underliggande investeringar till vilka Fonden är knuten.
Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/
avkastningskategorin.
Fonden kan investera i överlåtbara fordringar (obligationer) vars
avkastning är beroende av emittentens förmåga eller villighet att
uppfylla sina betalningsåtaganden. Risken finns att emittenten
inte kan göra det. Även om Fonden som regel investerar i
obligationer med goda kreditbetyg är kreditbetygen subjektiva.
Ett gott betyg garanterar inte en emittents förmåga eller villighet
att betala.
Överlåtbara skuldförbindelser (obligationer) är räntekänsliga
vilket innebär att de kan utsättas för kursrörelser vars
omfattning och frekvens kan bli betydande till följd av olika
faktorer, däribland ränteförändringar, obligationsemittentens
kreditvärdighet och hur lätt liknande investeringar kan köpas
eller säljas (likviditet).

Fonden kan använda finansiella kontrakt (s.k. derivat) av olika
anledningar, däribland för att försöka minska effekten av
valutafluktuationer mellan valutan för dess tillgångar och
andelsklassens valuta, eller för att minska effekten av
marknads- eller ränterörelser (s.k. säkring). Det finns inga
garantier för att en kurssäkringsstrategi kommer att lyckas, och
den kan hindra Fonden från att dra nytta av en värdeökning hos
en viss valuta. Derivat kan vara en riskfylld tillgång. De kan
utsättas för risker som motpartsrisk, likviditetsrisk, ränterisk,
marknadsrisk, kreditrisk och förvaltningsrisk och felaktig
värdering. Fonden kan i sin tur påverkas av detta och
andelskursen kan variera, vilket kan leda till en förlust för
Fonden.
Fonden kan upprätta olika typer av finansiella kontrakt (derivat)
med en annan part. Risken finns att tredjeparten blir insolvent
eller inte uppfyller sina betalningsåtaganden, vilket kan leda till
förluster för Fonden och för din investering.
Om Fonden använder terminer eller valutakontrakt (derivat) kan
den exponeras mot vissa investeringsrisker, inklusive
hävstångsrisk, marknadsrisk, risk för felmatchad exponering
och/eller motpartsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, kreditrisk och
förvaltningsrisk och risken för felaktig värdering. Även om
Fonden inte förväntas ha någon avsevärd exponering mot
hävstänger kan förändringar i priset på dessa investeringar ha
stor påverkan på Fondens värde och Fonden kan förlora mer än
det investerade beloppet.
Mer
information
om
risker
i
allmänhet
finns
i
avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.
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Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar din
investerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter
som
investeringstillfället

debiteras

före

efter De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de

eller

Teckningsavgift
Ingen
Inlösenavgift
Ingen
Detta belopp är det belopp som högst kan dras av från dina pengar
innan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din
investering betalas ut (inlösenavgift).

Avgifter som debiteras Fonden under året
Årliga avgifter

0,29%

Avgifter som debiteras Fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift

högsta som kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre
belopp, du kan få information om detta från din
ekonomiska rådgivare eller distributör.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning
per år. Detta beror på att stora skillnader har uppstått mot
det senast rapporterade beloppet för årliga avgifter.
Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att
innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Den
omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner eller
resultatrelaterade avgifter, om sådana finns.
Mer detaljerad information om avgifterna återfinns i
avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
Ingen konverteringsavgift kommer att påläggas av Fonden
eller investeringsförvaltaren.

Ingen

Tidigare resultat
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator
för framtida resultat.
De årliga avgifterna för Fonden ingår i beräkningen av tidigare
resultat. Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i
beräkningen av tidigare resultat.
Fonden lanserades år 2007 och aktiekategorin lanserades år
2012.
Tidigare resultat har beräknats i EUR.
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Praktisk information
Förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland)
Limited.
Kopior av prospektet (som innehåller ytterligare information om
din investering), de senaste årsredovisningarna och därpå
följande halvårsrapporter (allt på engelska) samt övrig
information (inklusive de senaste andelskurserna) kan erhållas
kostnadsfritt från www.dimensional.com.
Uppgifter om den senaste ersättningspolicyn, däribland, men
inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och
förmåner beräknas samt identiteten på de personer som
ansvarar för beviljandet av ersättningar och förmåner, finns
tillgängliga på www.dimensional.com. Ersättningspolicyn kan på
begäran erhållas kostnadsfritt i pappersformat.
Prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för
Dimensional Funds Plc i sin helhet.
Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna Fond –
se prospektet för mer information. Observera att alla

andelsklasser kanske inte finns registrerade för distribution i ditt
hemland. Du kan ansöka om att konvertera andelar i denna
Fond till andelar av samma klass i en annan fond som tillhör
Dimensional Funds Plc. Mer information om hur du konverterar
dina andelar finns i motsvarande avsnitt i prospektet.
För Fonden tillämplig skattelag i Irland kan påverka din
personliga skattesituation.
Dimensional Funds Plc kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Dimensional Funds Plc har ett antal olika fonder. Tillgångar och
skulder i varje fond är separerade enligt lag och din investering i
Fonden kan inte användas för att betala en annan fonds
skulder.

Detta Fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över Fonden utövas av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 25-01-2019.
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