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.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
en delfond av Blackstone Alternative Investment Funds plc

Class A (SEK) Distributing Shares
ISIN: IE00BYXDVG69
Mål och placeringsinriktning
Mål
Fondens mål är att uppnå en värdestegring.
Placeringsinriktning
Blackstone
Alternative
Investment
Advisors
LLC,
fondens
investeringsförvaltare (”BAIA”), fördelar fondens tillgångar bland flera
godtyckliga
och
skönsmässiga
investerings-underrådgivare
med
beprövade förvaltnings- och/eller vägledande icke-traditionella eller
”alternativa” investeringsstrategier. BAIA förvaltar också direkt en andel av
fondens tillgångar. Det eftersträvansvärda målet med BAIA:s
fördelningsprocess är att kombinera strategier och underrådgivare så att
man kan skapa en diversifierad investeringsportfölj för strategier och
kategorier av tillgångar.
Fonden investerar i en stor mängd olika tillgångar som till exempel aktier
(andelar), räntebärande värdepapper (obligationer) samt finansiella
instrument vars värden härleds från andra underliggande instrument
(”FDI”). Fonden kan investeras var som helst i världen, ha vilket börsvärde
som helst och tillhöra vilken bransch som helst. För fonden kan man
använda FDI för att investera eller i syfte att öka risker eller gardera sig (t.
ex. för att minska risker eller generera extra intäkter).
För det fullständiga placeringsmålet och detaljerad information om
riktlinjerna, läs ”Investment Objectives and Policies” i fondtillägget på
www.bxdms.com.
Fonden förvaltas aktivt och för fonden använder man sig av MSCI World
Total Return Index, Barclays Global Aggregate Index samt HFRX Global
Hedge Fund Index för att jämföra resultat. Även om en andel av fondens

tillgångar kan ingå i och omfattas av liknande viktningar i förhållande till en
eller flera avsedda index finns det möjlighet för BAIA och underrådgivarna
att utöva sin beslutanderätt och investera en stor andel av fonden i
tillgångar som inte ingår i eller inte har samma viktningar i förhållande till
indexen. Det kan inte garanteras att fondens resultat kommer att
överensstämma med eller överträffa något referensindex.
Rekommendation: Fonden är lämplig för investerare som strävar efter
värdestegring under en hel marknadscykel och vilka är beredda att godta
en måttlig volatilitetsnivå.
Köpa och sälja andelar
Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar (utom lördagar, söndagar
och dagar då bankerna är stängda i Dublin eller London) som New Yorkbörsen är öppen. Priset du betalar eller erhåller baseras på
nettoandelsvärdet per andel den dag då andelarna köps eller säljs.
Minsta första köp och minsta innehav är SEK 7 500. Minsta efterföljande
köp är SEK 750.
Utdelningspolicy
Denna klass avser att betala utdelningar ur fondens nettoresultat den 31
mars, 30 juni, 30 september och 31 december. Dessa utdelningar kommer
automatiskt att återinvesteras i klassen om du inte begär något annat.
Transaktionskostnader
Kostnaderna för att köpa och sälja fondens investeringar betalas av fonden,
vilket leder till minskad avkastning.

Risk/avkastningsprofil
Lägre risker

Högre risker

Lägre avkastning

1

2

Högre avkastning

3

4

5

6

7

En avkastning som överstiger den riskfria räntan kan endast uppnås genom
att ta en risk. På längre sikt kan en större risk potentiellt ge högre
avkastning. Risk/avkastningsindikatorn ovan visar fondens risk/
avkastningsprofil. Risknivå 1 signalerar en låg risk att förlora pengar men
erbjuder vanligtvis en begränsad potentiell avkastning. På risknivå 7 är
risken att förlora pengar mycket högre, men den potentiella avkastningen är
vanligtvis mycket större. Observera att investeringar i den lägsta kategorin
inte innebär en riskfri investering.
Risk/avkastningsindikatorn har beräknats utifrån simulerade och historiska
data och är inte nödvändigtvis ett tillförlitligt mått på fondens framtida
riskprofil.
Fondens riskkategori är varken ett mål eller en garanti och kan variera med
tiden.

Varför tillhör denna fond denna kategori?
Fonden tillhör kategori 3 eftersom priset på dess andelar vanligtvis varierar
mycket lite. Fonden investerar i många olika typer av tillgångar som bör ge
varierande exponering, vilket kan leda till att fonden medför en lägre risk och
erbjuder en potentiellt lägre avkastning än andra kategorier.

Finns det några andra särskilda risker?
Fonden kan även komma att exponeras för andra betydande risker som
inte helt återspeglas i risk/avkastningsindikatorn. Dessa kan omfatta:
q Allmänna ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden kan påverka
en investerings pris och volatilitet.
q Huruvida det kommer att gå bra för fonden beror på förmågan hos BAIA
att fastställa fondens fördelning av strategier och välja underrådgivare.
Det går inte att garantera att underrådgivarna rättar sig efter den
investeringsstrategi som de anlitades för eller att den ifrågavarande
strategin kommer ge goda resultat.
q Vissa investeringstekniker och finansiella derivatinstrument kan öka den
negativa inverkan på fonden. Man riskerar i synnerhet att drabbas av

obegränsad förlust om man använder en FDI som värderas utifrån andra
minskande tillgångar.
q Mellan BAIA och underrådgivare förekommer intressekonflikter som kan
ha en negativ inverkan på hur fonden förvaltas, tidstilldelningen och olika
investeringstillfällen. Dessutom kan BAIA och underrådgivare investera
eller ta beslut för att helgardera sig som är oförenliga med eller väger
upp för andra investeringar i fonden.
q På grund av vissa transaktioner kan man uppnå någon form av
ekonomisk hävstång. Fondens portföljvärde ökar och minskar mer när
man använder hävstång för fonden.
q Ökad rättsliga, skatterelaterade och övriga myndighetsreglerande
förändringar kan negativt påverka förmågan hos BAIA och
underrådgivarna att använda vissa investeringstekniker eller att
investera i vissa tillgångar.
q Fonden kan investera i länder som har en svag rättslig eller ekonomisk
struktur, där det kan vara svårt att hävda äganderätt eller kräva att
medel återbördas.
q Fonden kan investera i andra valutor än basvalutan. Det är inte säkert att
vidtagna åtgärder lyckas skydda fonden eller en andelsklass mot
valutakursrörelser.
q Fonden kan investera i FDI, vars värde är beroende av andra tillgångar, i
förhoppning om att göra en vinst om priset på tillgångarna sjunker. I
teorin kan detta leda till en obegränsad förlust.
q Om en institution som tillhandahåller tjänster, såsom förvaring av
tillgångar, eller som fungerar som motpart för derivat eller andra
instrument, inte kan betala sina skulder kan fonden drabbas av
ekonomiska förluster.
q Det kan bli svårt att sälja vissa av fondens värdepapper eller också blir
de mindre likvida, vilket i synnerhet gäller under perioder när marknaden
är i gungning. Om man med fonden tvingas sälja mindre likvida tillgångar
för att klara att lösa in andelar eller på grund av andra ekonomiska
behov kan man tvingas sälja med förlust.
För mer information om de risker som fonden står inför, se avsnittet
"Riskfaktorer " i fondens informationsbroschyr och tillägg som finns på
www.bxdms.com.

Avgifter
De avgifter som du betalar används för att täcka fondkostnaderna, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distributionen. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
ingen
Inlösenavgift
ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan den investeras och
innan vinsten för din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgift

2,28%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift

15 procent per år av den avkastning för
klassen som överstiger eventuella
förluster från tidigare perioder, plus
eventuella ytterligare resultatbaserade
avgifter för investeringsrådgivare (se
intill), dock högst 4,95 procent av
klassens nettotillgångsvärde.

De angivna tecknings-/inlösenavgifterna är maximital. I vissa fall kan du
betala mindre. För mer information, kontakta din finansiella rådgivare.
q En avgift på högst 5 procent kan tillkomma när du byter andelar i fonden
mot andelar i en annan delfond.
Den angivna siffran för årliga avgifter är en uppskattning. Den siffra för årliga
avgifter som visas här är en uppskattning baserad på uppgifter för liknande
andelsklasser eftersom det ännu inte finns tillräckligt med data. Fondens
årsrapport för varje räkenskapsår innehåller uppgifter om de exakta
avgifterna. Siffran kan variera från år till år. Siffran innefattar inte
resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader, utom i de fall
då tecknings- och inlösenavgifter betalas av fonden vid köp eller försäljning
av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.
BAIA ersätter underrådgivarna med medel från de avgifter som kommer in
från fonden. Ersättningen kan innefatta en resultatrelaterad avgift på upp till
20% i förhållande till en underrådgivares positiva resultat, vilket kan mätas
utifrån underrådgivarens resultatriktmärke (vilket i sin tur kan skilja sig från
vad som anges under den ovanstående ”Investment Objective and Policy”riktlinjen) samt/eller den lägsta avkastningen. Om summan av alla
underrådgivares resultatrelaterade avgifter under någon tidpunkt är högre
än den resultatrelaterade avgift som BAIA får från fonden behöver man
betala ett extra belopp från fonden (”extra resultatrelaterad avgift för
underrådgivare”) till BAIA för att täcka underskottet. Den här typen av extra
resultatrelaterad avgift för underrådgivare dras av från BAIA:s
resultatrelaterade avgift innan den utbetalas under kommande
resultatperioder.
För mer information om avgifter och kostnader, se "Avgifter" i fondens tillägg
som finns på www.bxdms.com.
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Observera att tidigare resultat inte utgör någon tillförlitlig indikation om
framtida resultat.
Det tidigare resultatet visas efter avdrag för löpande avgifter. Eventuella
tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.
Fonden lanserades 01/07/2014.
Andelsklassen har ännu inte lanserats.
Resultat visas endast då resultathistoriken från ett fullt kalenderår finns
tillgänglig.
Tidigare resultat har beräknats i SEK och uttrycks en som procentuell
förändring i fondens nettoandelsvärde vid varje årsslut.
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Praktisk information
Förvaringsinstitut
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Ytterligare information
Mer information om fonden finns i informationsbroschyren, i tillägget samt i
de senaste års- och halvårsrapporterna. Dessa dokument finns på engelska
och är gratis. Du hittar dem tillsammans med annan information, som t.ex.
andelskurser, på fondens webbplats: www.bxdms.com.
Fonden är en delfond i Blackstone Alternative Investment Funds plc
("BAIF"), ett paraplyinvestmentbolag inrättat som ett fondföretag (UCITS).
Detta
faktablad
och
tillägget
är
specifika
för
fonden.
Informationsbroschyren, samt års- och halvårsrapporterna framställs för
BAIF och avser alla dess delfonder.
Information om fondens uppdaterade ersättningspolicy, inklusive en
beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt vilka personer
som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns på
www.bxdms.com. BAIA tillhandahåller en kostnadsfri papperskopia på
begäran.
Separat ansvar
Enligt irländsk lag, är BAIF en fond med paraplystruktur med segregerat

ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar hålls separerade från
tillgångarna i andra delfonder inom BAIF och kommer inte att användas för
att betala skulder i sådana andra delfonder).
Publicering av andelskurser och övrig information
De senast offentliggjorda andelskurserna och övrig information om fonden,
inklusive hur man köper eller säljer andelar, finns på www.bxdms.com.
Skattelagstiftning
BAIF omfattas av de skattelagar och bestämmelser som gäller i Irland.
Beroende på vilket land du bor i kan detta påverka din investering. För
närmare uppgifter bör du konsultera din skatterådgivare.
Ansvarsförklaring
BAIF kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
informationsbroschyren och tillägget.
Byte mellan delfonder och klasser
Andra andelar än A (SEK) Distributing erbjuds i fonden, enligt vad som
anges i prospektet. Det går att byta från en delfond till en annan delfond
eller klass, förutsatt att villkoren för att få köpa önskad klass uppfylls. För
mer information om hur man byter mellan delfonder/klasser, se prospektet,
som finns på www.bxdms.com.

Blackstone Alternative Investment Funds plc är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare
gäller per den 19/02/2020.

