
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.

Mål och placeringsinriktning
Investeringsmål:

Fondens investeringsmål är att ge långsiktig kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning:

Fonden avser att uppnå investeringsmålet genom att främst investera i
amerikanska noterade aktier. Fonden kan investera en del av sina
tillgångar i aktier, inklusive amerikanska depåbevis, från icke-
amerikanska emittenter främst i olika industriländer i Europa och
Asien. Fonden kommer vanligtvis att inneha 40–60 värdepapper.

Fonden kan även, i väntan på återinvestering eller om det anses
lämpligt för investeringsmålet, investera på kort sikt i likvida medel och
penningmarknadsinstrument (inklusive men inte begränsat till

kontantdepositioner, företagscertifikat och bankcertifikat) som är
noterade eller handlas på marknaderna i USA med ett kreditbetyg på
AAA.

Fonden kan (men måste inte) ingå valutaterminskontrakt för
valutasäkring.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar alla bankdagar då banker i Dublin
och USA i allmänhet är öppna för handel. Du måste skicka din
ansökan till fondens administratör före kl. 16.30 (irländsk tid) den
aktuella bankdagen.

Ingen utdelning betalas ut för dina andelar. Utdelningen ackumuleras i
fonden och avspeglas i andelsvärdet. Det finns även en utdelande
andelsklass. Mer information finns i fondbilagan.

Risk-/avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
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Lägre avkastning Högre avkastning

Indikatorn ovan visar fondens placering på en standardskala för risk
och avkastning.

Denna indikator baseras på historiska uppgifter och ger inte
nödvändigtvis en tillförlitlig indikation om fondens framtida riskprofil.

Det finns inga garantier för att den angivna risk-/avkastningskategorin
förblir oförändrad. Den kan ändras över tid.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Indikatorn är inte ett mått på risken för att du förlorar det belopp du
har investerat.

Riskklassificeringen är delvis baserad på fondens historiska volatilitet
(från den 22 augusti 2014 och framåt) och delvis baserad på historisk
volatilitet för Iridian U.S. Equity Composite (från den 1 januari 2012 till
den 22 augusti 2014), en sammansättning av portföljer som förvaltas
på liknande sätt som fondens portfölj, som har förvaltats av
investeringsförvaltarens investeringspersonal. Den historiska

volatiliteten för denna portfölj ger en risknivå på 5. Risknivå 5 är en
genomsnittlig risknivå för aktiefonder som fokuserar på den
amerikanska regionen.

I motstående indikator beaktas inte följande risker med investering i
fonden:

Fondens andelskurs beror på förhållandena på aktiemarknaden och
kan sjunka på grund av en nedgång på marknaden. Eftersom värdet på
din investering kan sjunka kan du få tillbaka mindre än det du
ursprungligen investerade.

Politiska förändringar rörande ekonomi, skatter och utländska
investeringar eller andra politiska, statliga eller ekonomiska åtgärder
kan påverka värdet på värdepapperen i fonden negativt.

Frekvent handel med fondens värdepapper kan leda till högre
transaktionskostnader och utgifter som kan minska värdet på fondens
värdepapper.

Fonden kan investera i företag med litet eller medelstort börsvärde,
vilket kan medföra ytterligare risker som minskad likviditet och ökad
volatilitet.

Mer information om risker finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i bolagets
prospekt.

Basfakta för investerare

Iridian U.S. Equity Fund
Klass Z-USD ackumulerande (ISIN-kod:IE00BNG8TN42)
Fonden är en delfond i Iridian UCITS Fund plc (”bolaget”)
Klass Z-USD-ackumulerande har valts som den representativa andelsklassen för andelar i Klass Z-USD-utdelande, Klass Z-EUR-
ackumulerande och Klass Z-EUR-ackumulerande säkrade. Mer information om dessa andelsklasser finns i fondbilagan.
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Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift 3,00%

Avgifter som debiteras fonden under året

Förvaltningsavgift 1,50%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter

Resultatrelaterad
avgift 10,00% utöver Russell 1000-indexet

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp och i
vissa fall kan du få betala mindre.

Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som slutade
den 31 december 2017. Denna siffra kan variera från ett år till ett
annat. Fondens årsrapport kommer att innehålla närmare uppgifter om
de exakta avgifterna.

Närmare information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och
kostnader” i prospektet.

Tidigare resultat

Klass Z-USD ackumulerande i USD
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Resultatuppgifter ska användas för att ge en användbar bild av tidigare
resultat till investerare.

Tidigare resultat är ingen vägledning för fondens framtida resultat.

Praktisk information
SEI Investments Trustee och Custodial Services (Ireland) Limited
fungerar som förvaringsinstitut för fonden.

Mer information om fonden och kopior av prospekt, års- och
halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på engelska på begäran
från 32 Molesworth Street, Dublin 2, bolagets säte.

Aktuella emissions- och återköpskurser för varje andelsklass i fonden
kan fås av administratören, SEI Investments – Global Fund Services
Limited, och publiceras på www.iridian.com.

Bolaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna.
Det innebär att fondinnehavet enligt irländsk lag skiljs från innehav i
bolagets andra delfonder och att din investering i fonden inte påverkas
av anspråk på bolagets övriga delfonder. Du kan byta andelar i fonden
mot andelar i andra delfonder i bolaget. Närmare information om byte

av andelar finns i prospektet. En bytesavgift kan debiteras.

Du bör vara medveten om att skattelagstiftningen i Irland (där fonden
är auktoriserad) kan påverka din personliga skattesituation.

Bolaget kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad
är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
prospektet.

Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över bolaget utövas av
Irlands centralbank.

Information om bolagets ersättningspolicy finns på www.iridian.com. En
papperskopia av ersättningspolicyn tillhandahålls investerarna
kostnadsfritt på begäran.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 februari 2018.
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