Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå
fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund
en afdeling i Blackstone Alternative Investment Funds plc

Class C (EUR) Distributing Shares
ISIN: IE00BDCJD514
Mål og investeringspolitik
Mål
Fonden søger at tilvejebringe en formueforøgelse.
Investeringspolitik
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC ("BAIA"), der er fondens
investeringsforvalter, allokerer fondens aktiver blandt forskellige
underordnede rådgivere, der træffer beslutning om investering med eller
uden forvalterens godkendelse, og som har erfaring i at forvalte og/eller
rådgive
i
forbindelse
med
utraditionelle
eller
"alternative"
investeringsstrategier. BAIA forvalter også en del af fondens aktiver
direkte. BAIA's allokeringsproces har som mål at kombinere strategier og
underordnede rådgivere på en måde, der giver en investeringsportefølje,
som er diversificeret på tværs af strategier og aktivklasser.
Fonden investerer i et bredt udvalg af aktiver, som kan omfatte
egenkapitalbaserede værdipapirer (aktier), værdipapirer baseret på gæld
(obligationer) og finansielle instrumenter, hvis værdi er afledt af andre
underliggende instrumenter ("FDI"). Fondens investeringer kan befinde sig
hvor som helst i verden, de kan have en hvilken som helst markedsværdi og
kan tilhøre en hvilken som helst sektor. Fonden kan anvende FDI til
investeringsformål eller til formål, der ikke omfatter afdækning, og formål,
der omfatter afdækning (f.eks. at reducere risici eller generere yderligere
afkast).
Med hensyn til de fuldstændige investeringsmål og oplysninger om
investeringspolitikken henvises til afsnittet "Investeringsmål og -politik" i
fondens Supplement, som findes på www.bxdms.com.
Fonden forvaltes aktivt og anvender udelukkende MSCI World Total Return
Index, Barclays Global Aggregate Index og HFRX Global Hedge Fund Index

til sammenligning af resultater. Selvom en andel af fondens aktiver kan
udgøre en del af og have en vægtning svarende til et eller flere af de
indekser, der henvises til, kan BAIA og de underordnede rådgivere efter
eget skøn beslutte at investere en betydelig del af fonden i aktiver, som ikke
udgør en del af, eller som har forskellig vægtning i forhold til, disse indekser.
Der er ingen garanti for, at fondens resultater vil matche eller overstige
noget referenceindeks.
Anbefaling: Fonden er egnet for investorer, der ønsker formueforøgelse over
en fuld markedscyklus og er villige til at acceptere et moderat
volatilitetsniveau.
Køb og salg af andele
Du kan købe og sælge andele i fonden alle dage (bortset fra lørdage,
søndage og dage, hvor bankerne i Dublin og London holder lukket), hvor
New Yorks fondsbørs holder åbent. Den kurs, du betaler eller opnår,
baseres på den indre værdi pr. andel den dag, andelene købes eller sælges.
Mindste tegningsbeløb og mindste beholdning er EUR 1.000. Mindste
efterfølgende køb er EUR 100.
Udbetalingspolitik
Denne aktieklasse vil foretage udbetalinger fra fondens nettoindtægt den
31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december. Disse udbetalinger vil
automatisk blive reinvesteret i klassen, medmindre du anmoder om andet.
Transaktionsomkostninger
Omkostninger til køb og salg af fondens investeringer afholdes af fonden,
hvilket reducerer dens afkast.
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Du kan kun opnå afkast, der overstiger den risikofri rente, ved at påtage dig
risiko. På længere sigt kan større risiko muligvis give højere afkast.
Ovennævnte
risikoindikator
viser
fondens
Risiko/afkast-profil.
Risikokategori 1 viser, at der er lav risiko for tab, men at der typisk tilbydes
begrænsede mulige afkast. I kategori 7 er risikoen for tab langt højere, men
til gengæld er muligheden for afkast normalt langt større. Det skal
bemærkes, at selv investeringer i den laveste risikokategori ikke betyder, at
investering er helt uden risiko.
Risikoindikatoren er beregnet ved hjælp af simulerede og historiske data og
er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil.
Den viste risikokategori er ikke et mål eller en garanti og kan ændres med
tiden.

Hvorfor er fonden i denne kategori?
Fonden befinder sig i risikokategori 3, fordi variationer i kursen på dens
andelsbeviser typisk er lav. Fonden investerer i mange forskellige typer
aktiver for at sprede eksponeringen, hvilket kan betyde, at fonden bærer en
lavere risiko og tilbyder potentielt lavere afkast end andre kategorier.

Er der andre særlige risici?
Fonden kan desuden være eksponeret for andre betydelige risici, som
risikoindikatoren ikke opfanger korrekt. De kan være:
q Generelle økonomiske og markedsforhold kan påvirke kursen og
volatiliteten på investeringer.
q Fondens succes afhænger af BAIA's evne til at fastlægge fondens
allokering til strategier og til at vælge underordnede rådgivere. Der er
ingen garanti for, at underordnede rådgivere holder sig til den
investeringsstrategi, som de er valgt til, eller at en sådan strategi vil
være vellykket.

q Visse investeringsteknikker og FDI kan øge den negative indvirkning på
fonden. Der er særligt en risiko for ubegrænsede tab, når man anvender
en FDI, som afleder sin værdi fra andre aktiver, der taber i værdi.
q BAIA og de underordnede rådgivere har interessekonflikter, som kan
påvirke deres forvaltning af fonden, herunder allokeringen af tid og
investeringsmuligheder. Endvidere vil BAIA og underordnede rådgivere
kunne træffe investerings- eller afdækningsbeslutninger, som er i konflikt
med eller udligner andre investeringer i fonden.
q Nogle transaktioner kan give anledning til en form for økonomisk
gearing. Stigninger og fald i værdien af fondens portefølje bliver
forstørret, når fonden benytter sig af gearing.
q Øgede lovgivningsmæssige, skattemæssige og andre regulatoriske
udviklinger kan have negativ indvirkning på BAIAs og underrådgiveres
evne til at udnytte visse investeringsteknikker eller investere i visse
aktiver.
q At fonden investerer i lande med utilstrækkelige lovgivningsmæssige eller
finansielle rammer, hvor det kan være svært at håndhæve
ejerskabsrettigheder eller hjemføre midler.
q Fonden investerer i andre valutaer end dens basisvaluta. Det er ikke
sikkert, at tiltag til beskyttelse af fonden eller en klasse mod
valutaudsving lykkes.
q Fonden kan investere i FDI, som afleder deres værdi fra andre aktiver i
forventning til at opnå fortjeneste, hvis kursen på aktiverne falder. Dette
kan teoretisk set betyde uendeligt tab.
q Insolvens hos institutioner, der yder tjenester, som f.eks. opbevaring af
aktiver, eller fungerer som modpart i forhold til derivativer eller andre
instrumenter, kan eksponere fonden for finansielt tab.
q Visse aktiver, som ejes af fonden, kan være vanskelige at sælge eller
mindre likvide, særligt når der er uro på markederne. Hvis fonden bliver
tvunget til at sælge et mindre likvidt aktiv for at dække indløsninger eller
andre kontantbehov, kan fonden blive tvunget til at sælge med tab.
Hvis du vil vide mere om fondens risiko, se "Risikofaktorer" i prospektet og
tillægget for fonden, som er at finde på www.bxdms.com.

Gebyrer
De gebyrer, der betales, anvendes til at betale omkostningerne ved at drive
fonden,
herunder
markedsføringsog
distributionsomkostninger.
Omkostningerne reducerer din investerings potentielle vækst.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr
intet
Udtrædelsesgebyr
intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres og investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

2,07%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

15% om året af ethvert afkast, som
andelsklassen opnår over eventuelle tab
overført fra tidligere perioder plus
eventuelt
yderligere
resultatbetinget
honorar til rådgiver (se foranstående),
dog maksimalt 4,95% af andelsklassens
indre værdi.

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale satser. I
nogle tilfælde skal du betale mindre - du kan få mere at vide hos din
finansielle rådgiver.
q Der kan beregnes et gebyr på op til 5%, når der byttes aktier fra
Afdelingen til en anden Underafdeling.
Tallet for løbende gebyrer, som fremgår her, er et skøn over gebyrernes
størrelse. Tallet for de løbende gebyrer er et skøn, hvilket er nødvendiggjort
af den begrænsede driftshistorik, og det er baseret på data for lignende
aktieklasser. Fondens årsrapport for hvert enkelt regnskabsår vil indeholde
nærmere oplysninger om de præcise gebyrer, der er beregnet. Beløbet kan
ændre sig fra år til år. Det omfatter ikke præstationshonorarer og
transaktionsomkostninger for porteføljen, bortset fra, hvor der er tale om et
ind-/udtrædelsesgebyr, som er betalt af fonden, når den har købt eller solgt
andele i et andet kollektivt investeringsinstitut
BAIA betaler de underordnede rådgivere af det honorar, agenturet modtager
fra fonden. Denne betaling kan omfatte et resultatbetinget honorar på 20%
af en underordnet rådgivers positive resultat, som vil kunne måles i forhold
til den underordnede rådgivers resultatbenchmark (som kan være andre
end dem, der er nævnt ovenfor under "Investeringsmål og -politik") og/eller
et kritisk afkast. Hvis summen af alle underordnede rådgiveres
resultatbetingede honorarer i løbet af en given resultatperiode overstiger
det resultatbetingede honorar, som BAIA har modtaget fra fonden, vil
fonden udbetale et ekstra beløb ("supplerende resultatbetinget honorar til
underordnede rådgivere") til BAIA til at dække underskuddet. Ethvert
supplerende resultatbetinget honorar af denne art bliver fratrukket BAIA's
resultatbetingede honorar, før det udbetales i efterfølgende resultatperioder.
Hvis du vil vide mere om gebyrer og udgifter, se "Gebyrer" i tillægget
vedrørende fonden, som er at finde på www.bxdms.com.

Tidligere resultater
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Da aktieklassen endnu ikke er blevet lanceret, er der ikke
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tilstrækkelige oplysninger til at give en brugbar indikation af tidligere
0

resultater.
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Vær opmærksom på, at tidligere resultater ikke er en pålidelig indikator for
fremtidige resultater.
Tidligere resultater vises efter fradrag af løbende gebyrer. Eventuelle
indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer er fratrukket i beregningen.
Fonden blev lanceret den 01/07/2014.
Denne aktieklasse er endnu ikke lanceret.
Resultatet vises kun, hvis der findes resultathistorik for hele kalenderåret.
Tidligere resultater er beregnet i EUR og er udtrykt som en procentvis
ændring i fondens indre værdi ved årets afslutning.
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Praktiske oplysninger
Depositar
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland
Yderligere information
Yderligere information om fonden er at finde i prospektet, tillægget og de
seneste års- og halvårsregnskaber. Disse dokumenter kan indhentes gratis
på engelsk. De er at finde, sammen med andre oplysninger, såsom
aktiekurser, på fondens hjemmeside på www.bxdms.com.
Fonden er en afdeling af Blackstone Alternative Investment Funds plc
("BAIF"), en investeringsforening med paraplystruktur, der er oprettet som
en UCITS. Dette dokument og Tillægget gælder specifikt for fonden.
Prospektet, års- og halvårsregnskaberne er udarbejdet for BAIF og
vedrører alle deres afdelinger.
Oplysninger om Fondens gældende vederlagspolitik, bl.a. en beskrivelse af,
hvordan vederlag og godtgørelser beregnes, samt identiteten af de
personer, der er ansvarlige for at godkende vederlagene og
godtgørelserne, fås på www.bxdms.com. En papirudgave af
oplysningerne fås efter anmodning gratis fra BAIA.
Særskilt ansvar
Ifølge irsk lov er BAIF en paraplyfond med adskilt ansvar mellem fondens
afdelinger (dvs. fondens aktiver holdes adskilt fra aktiverne i andre afdelinger

inden for BAIF og vil ikke blive brugt til at dække forpligtelserne i de
pågældende andre afdelinger).
Offentliggørelse af kurs og andre informationer
De seneste offentliggjort kurser på andelsbeviser i fonden og andre
informationer om fonden, herunder hvordan man køber eller sælger aktier,
er at finde på www.bxdms.com.
Skattelovgivning
BAIF er underlagt skattelovgivningen og -reglerne i Irland. Dette kan have
indflydelse på dine investeringer afhængigt af dit bopælsland. Det anbefales
at kontakte din skatterådgiver for yderligere oplysninger.
Ansvarserklæring
BAIF drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er
vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele
i prospektet og tillægget.
Skift mellem afdelinger og andre klasser
I fonden tilbydes andre aktier end C (EUR) Distributing, som angivet i
prospektet. Du kan skifte fra en afdeling eller klasse til en anden afdeling
eller klasse, forudsat at betingelserne for adgang til målklassen er opfyldt.
Med hensyn til yderligere oplysninger om, hvordan du skifter mellem
afdelinger/klasser, henvises til prospektet, som kan ses på
www.bxdms.com.

Blackstone Alternative Investment Funds plc er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland. Denne centrale investorinformation er korrekt pr.
19/02/2020.

