
DOKUMENT MED VIKTIG INFORMATION

SYFTE Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för 
att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den 
med andra produkter.

Produkt:
A Class (Retail) (ISIN IE00BGK04N24) (the “Class”) är en aktieklass av Polen Capital Focus U.S. Growth Fund ("Fonden") en underfond

till  Polen Capital Investment Funds plc ("Bolaget") 
PRIIP-tillverkaren:  Polen Capital Management, L.L.C. (www.polencapital.com)

The United States Securities and Exchange Commission is responsible for supervising Polen Capital Management, L.L.C.. This PRIIP is authorised in 
Ireland.  Amundi Ireland Limited (the "Manager") is authorised in Ireland and regulated by  the Central Bank of Ireland.  The Manager is the UCITS 
management company appointed to the Company. Polen Capital Management, L.L.C is the Investment Manager appointed to the Fund.
Call +1 561 241 2425 for more information.
This Key Information Document is accurate as at 31 December 2022. 

VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Klassen är en andelsklass av fonden som är en delfond i bolaget, ett öppet paraplyinvesteringsbolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan 
fonder som bildats med begränsat ansvar i Irland enligt aktiebolagslagen 2014 med registreringsnummer 522617 och etablerat som ett företag för 
kollektiva  investeringar  i  överlåtbara  värdepapper  i  enlighet  med  Europeiska  gemenskapernas  (företag  för  kollektiva  investeringar  i  överlåtbara  
värdepapper) förordningar, 2011 (S.I. nr. 352 av 2011), i dess ändrade lydelse ("UCITS-förordningarna").

I enlighet med villkoren i prospektet kan investerare byta sina andelar i fonden eller andelsklassen till andelar i en annan andelsklass i fonden eller en 
annan fond eller andelsklass. Se avsnittet "Konvertering av aktier" i prospektet och fondbilagan för ytterligare information.
Bolagets prospekt och periodiska rapporter upprättas för hela bolaget. Det finns ingen fast period för denna fond.

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar främst i en fokuserad portfölj av högkvalitetsaktier från stora bolag (först och 
främst sådana som har ett marknadsvärde på över 10 miljarder USD) som är noterade på erkända börser i USA.

Fonden kan även investera i American Depositary Receipts när det anses lämpligt av investeringsförvaltaren för att uppnå fondens investeringsmål. 
Investeringsförvaltaren  väljer  ut  dessa  aktier  utifrån  kriteriet  att  bolagets  verksamhet  ska  bedrivas  med  hållbara  konkurrensfördelar  och  höga  
konkurrensbarriärer. Investeringsförvaltaren kommer till exempel att välja värdepapper som den anser har en konsekvent och hållbar hög avkastning på
kapital, en livfull vinsttillväxt, ett stabilt fritt kassaflöde, starka balansräkningar och kompetenta och aktieägarorienterade ledningsgrupper. Om det inte 
finns en lämplig investeringsmöjlighet så kan fonden även som komplement inneha likvida tillgångar såsom kontanter och motsvarande medel (t.ex. 
insättningscertifikat) och penningmarknadsinstrument (t.ex. företagscertifikat, bankaccepter och andra kortsiktiga skuldpapper).

Fonden kan även investera upp till 10 % av sitt substansvärde ("NAV") i andra öppna kollektiva investeringsprogram. Fonden kan använda ett begränsat 
antal enkla derivatinstrument i säkringssyfte (bl.a. valutaswappar och valutaterminer). Det är inte meningen att fonden ska utnyttjas som ett resultat av 
dess användning av derivat.

Fonden anses vara aktivt förvaltad med hänvisning till Russell 1000 Growth Index och S&P 500 Index ("jämförelseindexen") eftersom den använder 
jämförelseindexen för resultatjämförelse. En del av fondens värdepapper kan ingå i och ha liknande viktning som jämförelseindexen. Jämförelseindexen 
används dock inte för att fastställa fondens portföljsammansättning eller som ett avkastningsmål, och fonden kan vara fullt investerad i värdepapper 
som inte ingår i jämförelseindexen.

De aktier som du kommer att inneha i fonden ackumulerar aktier. Detta innebär att inkomster från fondens investeringar kommer att inkluderas i 
värdet av dina aktier snarare än att betalas till dig som en utdelning.
Du kan sälja aktier i fonden genom att lämna in en ansökan till fondens administratör före kl. 14:00. (irländsk tid) vilken bankdag som helst och/eller 
annan dag som styrelsen beslutar om. 

Bolagets förvaringsinstitut är RBC Investor Services S.A. Dublin Branch.

Mer information om bolaget inklusive prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna, finns tillgängliga på www.polencapital.com och dessa kan 
skickas till  aktieägarna på begäran och finns även tillgängliga från investeringsförvaltaren, förvaltaren eller administratören utan kostnad. Bolagets 
dokumentation finns tillgänglig på engelska.

Övrig praktisk information inklusive vart du hittar de senaste aktiekurserna finns tillgänglig på www.bloomberg.com. De senaste aktiekurserna kommer 
även att vara tillgängliga från administratören och PRIIP-tillverkaren under ordinarie öppettider.

Den avsedda icke-professionella investeraren är den som söker långsiktig kapitalvärdering, har en långsiktig investeringshorisont, är villig att acceptera 
en måttlig volatilitetsnivå och är villig att investera genom en komplett marknadscykel.



VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I GENGÄLD?

Låg risk Hög risk

 

Riskindikatorn förutsätter att du innehar produkten i 5 år.
 

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna 
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten  kommer  att  förlora  pengar  på  grund  av  rörelser  på  
marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög 
riskklass.  Detta  bedömer  de  potentiella  förlusterna  från  framtida  
resultat  på  en  medelhög  nivå,  och  dåliga  marknadsförhållanden  
kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Be aware of currency risk. You may receive payments in a different 
currency, so the final return you will get depends on the exchange rate
between the two currencies. This risk is not considered in the indicator
shown above.

Den  här  produkten  innehåller  inget  skydd  mot  framtida  
marknadsresultat vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela 
din investering.

Andra risker som är väsentligt  relevanta för  produkten och som inte 
beaktas  i  den  sammanfattande  riskindikatorn  är:  operativ  risk,  
motpartsrisk och värdepappersrisk.

Resultatscenarier

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Recommended Holding Period: 5 years
Example investment USD 10000

Scenarios If you exit after 1 year If you exit after 5 years

Minimum Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress
What you might get back after costs USD 990 USD 910

Average return each year -90.10% -38.03%

Unfavourable
What you might get back after costs USD 6,090 USD 6,000

Average return each year -39.06% -9.70%

Moderate
What you might get back after costs USD 11,740 USD 21,450

Average return each year 17.38% 16.49%

Favourable
What you might get back after costs USD 15,980 USD 31,140

Average return each year 59.82% 25.51%

Ogynnsamt scenario: This type of scenario occurred for an investment between 10/2021 and 12/2022

Måttligt scenario: This type of scenario occurred for an investment between 07/2015 and 07/2020

Gynnsamt scenario: This type of scenario occurred for an investment between 10/2016 and 10/2021

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men inkluderar kanske inte alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller 
distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer när vi inte kan betala dig?

Du  kan  förlora  en  del  av  eller  hela  din  investering  på  grund  av  fondens  och/eller  företagets  fallissemang.  Bolaget  är  inte  ett  garanterat    
investeringsbolag och det finns därför inget garantisystem som ger en garanterad avkastning. Det finns inget system för ersättning till  investerare 
tillgängligt för investerare i bolaget.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer personen att ge dig information om 
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur 
länge  du  håller  produkten  .  Beloppen  som  visas  här  är  illustrationer  baserade  på  ett  exempel  på  investeringsbelopp  och  olika  möjliga  
investeringsperioder



Vi har antagit

Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning)
För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar enligt vad som visas i det måttliga scenariot
USD 10,000 is invested

Recommended Holding Period: 5 years
Example investment USD 10000

If you exit after 1 year If you exit after 5 years

Total costs USD 179 USD 1986

Annual cost impact(*) 1.79% 2.08%

(*)This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average 
return per year is projected to be 18.57% before costs and 16.49% after costs

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller dig.

Kostnadernas sammansättning

One-off costs upon entry or exit
 

If  you  exit  after  5  
years

Entry costs
5 % av det belopp du betalar in när du deltar i denna investering. Detta är det mesta 
du kommer att debiteras. Personen som säljer produkten kommer att informera dig 
om den faktiska kostnaden.

USD 0

Exit costs Vi tar inte ut någon utträdesavgift för denna produkt USD 0

Löpande kostnader som debiteras varje år

Management fees and other 
administrative or operating costs

1.56% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual 
costs over the last year

USD 156

Transaction costs
0.19% of the value of your investment per year.  This is  an estimate of the costs 
incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual
amount will vary depending on how much we buy and sell

USD 19

Incidental costs taken under specific conditions

Performance fees and carried interest Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt. USD 0

HUR LÄNGE SKA JAG INNEHA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR I FÖRTID?

Den rekommenderade innehavsperioden på 5 år är baserad på fondens likviditetsprofil samt de underliggande tillgångarnas riskprofil.
För att avyttra/lösa in från klassen kan du skicka en ifylld undertecknad begäran om inlösen i det formulär som finns tillgängligt från administratören i 
enlighet med bestämmelserna i fondbilagan som beskrivs i avsnittet "Inlösen av aktier" före kl. 14:00 (irländsk tid) vilken bankdag som helst (enligt 
definitionen i prospektet) och/eller annan dag som styrelsen beslutar om. 
För att förhindra överdrivna och störande handelsmetoder kan styrelsen ta ut en inlösenavgift som inte överstiger 3% av NAV för aktierna som löses in 
till förmån för fonden. Se "Vilka är kostnaderna" ovan.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om du vill inkomma med ett klagomål på denna klass, fonden, bolaget eller investeringsförvaltarens agerande, eller den person som ger råd om eller 
säljer produkten, så skickar du ett e-postmeddelande till  AILComplaints@amundi.com. Alternativt kan du skriva till  förvaltaren på följande adress: 
Amundi Ireland Limited; 1 Georges 's Quay Plaza, George' s Quay, Dublin, D02 V002, Irland, eller besöka www.amundi.ie.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Prospektet och de senaste publicerade års- och halvårsrapporterna ska tillhandahållas investerare av förvaltaren på begäran och kostnadsfritt enligt 
fondföretagsförordningarna.  Övrig  praktisk  information,  inklusive  vart  du  hittar  de  senaste  priserna  på  aktier,  finns  på  www.bloomberg.com och 
www.polencapital.com.

Past performance on the last 8 years is available here: https://www.polencapital.com/wp-content/uploads/Focus-US-Growth-Fund-Past 
Performance.pdf

Previous performance scenarios are available here: 
https://www.polencapital.com/wp-content/uploads/Focus-US-Growth-Fund-Performance-Scenarios.pdf


