Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen
ved investering i dette fondet. Du bør lese dokumentet for å kunne ta en kvalifisert beslutning om en
eventuell investering.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
et Underfond i Blackstone Alternative Investment Funds plc

Class A (USD) Distributing Shares
ISIN: IE00BYXDVJ90
Investeringsmål og -strategi
Målsetting
Fondet investeringsmålsetting er kapitalvekst.
Investeringspolitikk
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC, investeringsansvarlig for
fondet ("BAIA"), allokerer fondets eiendeler blant flere skjønnsbaserte og
ikke-skjønnsbaserte investeringsunderrådgivere som har erfaring i å
forvalte og/eller gi råd i forbindelse med ikke-tradisjonelle eller "alternative"
investeringsstrategier. BAIA forvalter også en del av fondets eiendeler
direkte. BAIAs allokeringsprosess tar sikte på å kombinere strategier og
underrådgivere på en måte som skaper en investeringsportefølje som er
diversifisert på tvers av strategier og aktivaklasser.
Fondet investerer i et bredt spekter av eiendeler. Disse kan omfatte aksjer,
gjeldspapirer (obligasjoner) og finansielle instrumenter som får sin verdi fra
andre underliggende instrumenter ("FDI"). Fondets investeringer kan
befinne seg hvor som helst i verden, ha en hvilken som helst
markedsverdi og kan høre til en hvilken som helst sektor. Fondet kan
bruke FDI-er til investeringsformål eller til andre formål enn sikringsformål
samt til sikringsformål (f.eks. for å redusere risiko eller generere
tilleggsinntekter).
Detaljerte investeringsmål og opplysninger om investeringspolitikken er å
finne i "Investeringsmål og -politikk" i fondets supplement, som er å finne
på www.bxdms.com.
Fondet forvaltes aktivt og bruker MSCI World Total Return Index, Barclays
Global Aggregate Index og HFRX Global Hedge Fund Index kun til
sammenligning av verdiutviklingen. Selv om en andel av fondets eiendeler

kan være bestanddeler i og ha lignende vektinger som en eller flere av de
refererte indeksene, kan BAIA og underrådgiverne etter eget skjønn
investere en betydelig andel av fondet i eiendeler som ikke er inkludert i
indeksene eller har forskjellige vektinger i forhold til indeksene. Det er ingen
garanti for at fondets verdiutvikling vil samsvare med eller overstige en
referanseindeks.
Anbefaling: Fondet passer til investorer som søker kapitalvekst over en hel
markedssyklus og som er innstilt på å godta et moderat nivå av volatilitet.
Kjøp og salg av andeler
Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på en hvilken som helst dag
(bortsett fra lørdager, søndager og dager da bankene er stengt i Dublin
eller London) da New York Stock Exchange er åpen. Kursen du betaler
eller får, vil være basert på netto aktivaverdi per andel den dagen da
andelene ble kjøpt eller solgt.
Minste førstetegningsbeløp og minste beholdning er USD 1 000. Minste
påfølgende kjøp er USD 100.
Utbyttepolitikk
Denne klassen har til hensikt å betale utbytte av fondets nettoinntekt per
31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember. Disse utbyttene vil
automatisk bli reinvestert i klassen med mindre du ber om noe annet.
Transaksjonskostnader
Kostnadene ved kjøp og salg av fondets investeringer belastes fondet og
reduserer fondets avkastning.
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Du kan motta avkastning utover den risikofrie renten ved å ta risiko. På
lang sikt kan større risiko potensielt gi høyere avkastning. Risikoindikatoren
ovenfor viser fondets risiko/avkastningsprofil. Risikonivå 1 betyr lav risiko
for å miste penger, men gir ofte en begrenset potensiell avkastning. På
risikonivå 7 er risikoen for å tape penger mye større, men det tilbys ofte
større potensiell avkastning. Legg merke til at selv investeringer i den
laveste risikokategorien ikke er helt uten risiko.
Denne risikoindikatoren er basert på simulerte historiske data og er ikke
nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.
Den angitte risikokategorien garanteres ikke og kan endres over tid.

Hvorfor er dette fondet i denne kategorien?
Fondet er i kategori 3 fordi variasjonene i prisen på fondets andeler
vanligvis er lav. Fondet investerer på tvers av mange ulike typer aktiva
som vil gi en diversifisert eksponering, noe som kan resultere i at fondet
bærer mindre risiko og gir potensielt lavere avkastning enn andre
kategorier.

Foreligger det noen andre spesielle risikofaktorer?
Fondet kan også bli eksponert for annen signifikant risiko som
risikoindikatorene ikke fanger opp. Det kan blant annet omfatte:
q Generelle økonomiske forhold og markedsforholdene kan påvirke
investeringenes kurs og volatilitet.
q Fondets suksess avhenger av BAIAs evne til å bestemme fondets
allokering til strategier og i utvelgelse av underrådgivere. Det kan ikke
gis noen garanti for at underrådgivere holder seg til
investeringsstrategien de ble valgt ut for, eller at en slik strategi vil
være vellykket.

q Visse investeringsteknikker og FDI-er kan øke den negative
påvirkningen på fondet. Især er det risiko for ubegrenset tap ved bruk
av et FDI som får sin verdi ved at andre eiendeler synker i verdi.
q BAIA og underrådgiverne har interessekonflikter som kan innvirke på
deres forvaltning av fondet, inkludert allokering av tid og
investeringsmuligheter. Videre kan BAIA og underrådgiverne ta
beslutninger om investering eller sikring som er i konflikt med eller
motvirker andre investeringer i fondet.
q Noen transaksjoner kan føre til en form for økonomisk giring. Økninger
og reduksjoner i verdien av fondets portefølje vil bli forsterket når fondet
benytter giring.
q Stigende juridisk, skattemessig og regulatorisk utvikling kan ha en
negativ påvirkning på BAIAs og underrådgivernes evne til å benytte
vise investeringsteknikker eller til å investere i visse aktiva.
q Fondet kan investere i land med svakt utviklede juridiske og finansielle
rammeverk hvor det kan være vanskelig å utøve eierskapsrettigheter
eller tilbakeføre midler.
q Fondet kan investere i andre valutaer enn fondets basisvaluta. Det kan
ikke garanteres at tiltak for å beskytte fondet eller en klasse mot
valutabevegelser er vellykket.
q Fondet kan investere i FDI som får sin verdi fra andre aktiva, i
forventning om å oppnå fortjeneste hvis kursen på aktivaene faller.
Teoretisk sett kan dette resultere i et ubegrenset tap.
q Insolvens i institusjoner som tilbyr tjenester som oppbevaring av aktiva
eller opptrer som motpart til derivater eller andre instrumenter, kan
eksponere fondet for økonomisk tap.
q Noen verdipapirer i fondet kan være vanskelige å selge eller være
mindre likvide, spesielt i tider med uro i markedet. Hvis fondet blir
tvunget til å selge en mindre likvid eiendel for å dekke innløsninger eller
andre kontantbehov, kan fondet bli tvunget til å selge med tap.
For mer informasjon om risiko fondet møter, se "Risikofaktorer" i
prospektet og tillegget for fondet, som er tilgjengelig på
www.bxdms.com.

Kostnader
Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene ved å drive fondet,
inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon av fondet. Disse
gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.
Engangsgebyrer ved tegning og innløsning
Gebyr ved tegning
ingen
Gebyr ved innløsning
ingen
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres og
innløsningsbeløpet utbetales.
Kostnader som årlig belastes fondet
Løpende godtgjørelse

2,28%

Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige
omstendigheter
Resultatavhengig godtgjørelse

15.00% per år av all avkastning klassen
oppnår over eventuelle tap overført fra
tidligere
perioder
pluss
eventuelt
resultatgebyr fra underrådgivere (se
motsatt side), men maksimalt 4,95% av
klassens netto aktivaverdi.

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I
enkelte tilfeller kan du betale mindre – du kan få informasjon om dette fra
din økonomiske rådgiver.
q Et gebyr på opptil 5% kan gjelde under spesielle omstendigheter hvis
du bytter andeler fra fondet til et annet underfond.
De løpende fondsgebyrene som vises her, er et estimat av gebyrene. De
løpende gebyrene er vist som et estimat på grunn av begrenset
driftshistorie, og er basert på data for lignende andelsklasser. Fondets
årsberetning for hvert regnskapsår vil inneholde opplysninger om de
eksakte gebyrene som er belastet. Dette tallet kan variere fra år til år. Det
inkluderer ikke resultathonorarer og porteføljetransaksjonskostnader,
unntatt hvis et start-/sluttgebyr skal betales av fondet ved kjøp eller salg
av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.
BAIA godtgjør underrådgiverne fra gebyrene det mottar fra fondet. En slik
godtgjørelse kan omfatte et resultathonorar på opptil 20% av en
underrådgivers
positive
verdiutvikling,
som
kan
måles
mot
underrådgiverens verdiutviklingsreferanse (som kan være forskjellig fra det
som er nevnt under “Investeringsmål og -politikk” ovenfor) og/eller et
minste avkastningsnivå (“hurdle rate”). Hvis summen av alle
underrådgiveres resultathonorarer i en gitt resultatperiode overstiger
resultathonoraret som BAIA mottar fra fondet, betaler fondet et
tilleggsbeløp ("ekstra resultathonorar til underrådgivere") til BAIA for å
dekke differansen. Et slikt ekstra resultathonorar til underrådgivere vil bli
trukket fra BAIAs resultathonorar før det betales i påfølgende
resultatperioder.
For mer informasjon om gebyrer og utgifter, se "Gebyrer" i tillegget for
fondet, som er tilgjengelig på www.bxdms.com.
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Vær oppmerksom på at tidligere avkastning ikke er en pålitelig indikator for
fremtidige resultater.
Den tidligere avkastningen vises etter fradrag av løpende kostnader. Ev.
inngangs-/utgangsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
Fondet ble lansert 01/07/2014.
Andelsklassen er ennå ikke lansert.
Avkastningen vises bare når avkastningshistorikk for hele kalenderåret er
tilgjengelig.
Historisk avkastning er beregnet i USD og uttrykkes som en prosentvis
endring av Fondets netto aktivaverdi ved hver årsslutt.
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Praktisk informasjon
Depotmottaker
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Mer informasjon
Mer informasjon om fondet er å finne i prospektet, tillegget og den siste
års- og halvårsrapporten. Disse dokumentene er gratis tilgjengelig på
engelsk, og du finner disse sammen med annen informasjon, som priser
på andeler, på fondets hjemmeside www.bxdms.com.

Offentliggjøring av kurser og annen informasjon
De sist offentliggjorte andelskursene i fondet samt annen informasjon om
fondet, inkludert hvordan man kjøper og selger andeler, er tilgjengelig på
www.bxdms.com.
Skattelovgivning
BAIF er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Dette kan ha
innvirkning på investeringen din, avhengig av ditt bostedsland. Rådfør deg
med din skatterådgiver dersom du trenger mer informasjon.

Fondet er et underfond av Blackstone Alternative Investment Funds plc
("BAIF"), et paraplyinvesteringsselskap etablert som et UCITS-fond. Dette
dokumentet og tillegget er spesifikt for fondet. Prospektet, års- og
halvårsrapporter er utarbeidet for BAIF og gjelder for alle dets underfond.

Fraskrivelseserklæring
BAIF kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av noe som står i dette
dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med de
aktuelle delene av fondets prospekt og tillegget.

Informasjon om fondets gjeldende retningslinjer for godtgjørelse, inkludert
en beskrivelse av hvordan godtgjørelse beregnes og identiteten til personer
med ansvar for å innvilge godtgjørelse, er tilgjengelig på
www.bxdms.com. En papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt ved
henvendelse til BAIA.

Bytte mellom underfond og klasser
Det tilbys andre andeler enn A (USD) Distributing i fondet, slik det fremgår
av prospektet. Du kan bytte fra et hvilket som helst underfond eller klasse
til et annet underfond eller klasse, forutsatt at vilkårene for tilgang til
målklassen er oppfylt. For mer informasjon om hvordan du bytter mellom
underfond/klasser, se prospektet, som er tilgjengelig på
www.bxdms.com.

Adskilt ansvar
I henhold til irsk lov er BAIF et paraplyfond med atskilt ansvar mellom
underfondene (det vil si at fondets aktiva holdes atskilt fra aktiva i andre
underfond i BAIF og vil ikke bli brukt til å innfri disse underfondenes gjeld).

Blackstone Alternative Investment Funds plc er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland. Denne viktige informasjonen for investorer er korrekt
per 19/02/2020.

