InvestIn SICAV
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
en eventuel investering.
Administrationsselskab: Nykredit Portefølje Administration A/S.
Capital Four – High Grade Structured Credit, Inst (I) - C - EUR, en afdeling i InvestIn SICAV (ISIN: LU2209061675)

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
Investeringsmål
Afdelingen har til formål at skabe et attraktivt risikojusteret afkast ved
primært at investere i højtratede collateralized loan obligation notes
("CLO-obligationer" eller "CLO"), der som minimum er rated A- på
investeringstidspunktet.
En CLO er et securitiseret aktiv, der modtager rente- og
afdragsbetalinger
fra
en
pulje
af
virksomhedslån
og
gældsinstrumenter. Udstedelsen af CLO-værdipapirer involverer en
form for securitisation, hvor afdrag- og rentebetalinger fra forskellige
erhvervsudlån og gældsinstrumenter samles i en pulje af
værdipapirer fordelt på forskellige trancher. Hver tranche har
forskellig prioritet og rente, som udbetales til ihændehaverne, når
CLO'en modtager indkomst fra de underliggende lån.
Afdelingen er aktivt forvaltet. Afdelingen bruger ICE BofA 1-3 year
AAA-A Euro Corporate Index (EUR hedged) (ER71) som reference
("Benchmark") og udelukkende til at sammenligne afdelingens
afkast med afkastet i benchmarket.
Afdelingens porteføljeforvalter bestemmer sammensætningen af
aktiver i afdelingen.

Afdelingens
afkast
kan
derfor
afvige
betydeligt
fra
benchmarkudviklingen.
Som investor i afdelingen får du løbende pleje og risikospredning af
dine investeringer. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi. Vi
søger at udvælge de CLO'er, der forventes at give det bedst mulige
afkast under hensyntagen til risikoen. Det betyder, at afkastet i
afdelingen kan afvige fra markedsafkastet i såvel opad- som
nedadgående retning.
Afdelingen er akkumulerende. Det betyder, at afdelingen ikke vil
foretage nogen udlodning.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som
planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.
Du kan dagligt sælge dine investeringsandele og realisere din
investering til den aktuelle kursværdi.
Yderligere oplysninger om fondens investeringspolitik fremgår af
fondens prospekt.

RISIKO/AFKAST-PROFIL
Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

1 2 3 4 5 6 7
Risikoskalaen ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og
afkastmuligheder af forskellige investeringer. Kategori 1 er ikke en
risikofri investering.
Afdelingens placering på risikoskalaen er bestemt af udsvingene i
afdelingens indre værdi i de seneste fem år.
Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på
risikoskalaen. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til
venstre på risikoskalaen.

Afdelingen har endnu ikke eksisteret i fem år. Derfor er der suppleret
med afkastudsving fra benchmark i bestemmelsen af afdelingens
placering på risikoskalaen.
Investeringer i denne afdeling er derfor egnet til investorer med en
mellemlang til lang investeringshorisont.
Investorer rådes til at søge rådgivning, inden de investerer i afdelingen,
da investering i afdelingen kan indebære tab af den investerede kapital.
Risikoen ved investering i afdelingen anses som værende lav til middel.
Som det fremgår af afdelingens offentliggjorte centrale
investoroplysninger, forventes afdelingen på en risikoskala fra 1 til 7,
hvor 7 er højeste risikoklasse, at ligge i risikoklasse 2.

Investorerne opfordres til grundigt at læse risikofaktorerne beskrevet i
prospektet, inden de investerer i afdelingen.
Investor skal især være opmærksom på, at kreditrisiko, gearingsrisiko,
likviditetsrisiko, sektorrisiko, udstederspecifik risiko, risiko ved

investeringsstilen, valutarisiko og risiko på kontantindestående kan
påvirke værdien af investering i afdelingen.
Udover ovennævnte risici er investorer i CLO-obligationer desuden
eksponeret mod:
Risiko forbundet med udvælgelse af forvalter, subordinationsrisiko,
likviditetsrisiko, renterisiko samt coverage test-risiko.
De ovennævnte risikofaktorer er kun eksempler, og andre forhold kan
spille ind på værdien af investeringen. Vær også opmærksom på, at
forskellige dele af de finansielle markeder kan reagere forskelligt på
disse forhold.
Kreditrisiko er risikoen for, at obligationsudstederen går konkurs eller
bliver mindre kreditværdig. Kreditrisiko reduceres ved at sprede

investeringerne til mange udstedere. Når der handles med en modpart,
er der risiko for, at modparten ikke opfylder sine forpligtigelser. Det
kaldes modpartsrisiko. Kreditspændet viser den præmie i form af
merrente, som investor får, for at påtage sig en ekstra kreditrisiko ved
investeringer i de mindre sikre obligationer. I perioder med uro på de
finansielle markeder, kan rentespændet udvide sig, hvilket kan
medføre kurstab.
Risikoskalaen tager ikke højde for uforudsigelige hændelser som
pludselige devalueringer, politiske begivenheder og indgreb samt
renteændringer.

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED FONDEN
De omkostninger, du betaler, anvendes til at afholde fonden
løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med
fondens markedsføring og distribution. Disse omkostninger
begrænser den potentielle vækst i den foretagne investering.
De viste indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger er
maksimumbeløb, og i nogle tilfælde betaler investor muligvis
mindre. Du kan få oplyst de faktiske omkostninger ved henvendelse
til din finansielle rådgiver eller distributør.
De løbende omkostninger er baseret på et skøn, og beløbet kan
variere fra år til år.
De løbende omkostninger er baseret på et øjebliksbillede af
udgifterne på årsbasis. Satserne kan løbende varieres.
De omkostninger, du betaler som investor, anvendes til at afholde
fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i
forbindelse med fondens markedsføring og distribution og
medlemstilgang/-afgang. Omkostningerne reducerer dit mulige
afkast.
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TIDLIGERE RESULTATER

Yderligere oplysninger om omkostningerne fremgår af fondens
prospekt under "Gebyrer og udgifter".

Da andelsklassen endnu ikke er etableret, er der ikke noget historisk afkast.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Depositar: The Bank of New York Mellon SA / NV, afdeling i
Luxembourg
Yderligere information om InvestIn SICAV, herunder prospekt, års- og
halvårsrapporter, er tilgængelige på engelsk og visse andre sprog,
samt information om daglige kurser findes gratis på
InvestIn.SICAV@nykredit.com
Administrationsselskabet, Nykredit Portefølje Administration A/S, kan
kun drages til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er
vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de
relevante dele i InvestIn SICAV's prospekt.
Administrationsselskabet har udpeget Capital Four AIFM A/S som
afdelingens porteføljeforvalter.

Vederlagspolitikker:
Nærmere
oplysninger
om
administrationsselskabets opdaterede vederlagspolitikker, herunder
men ikke begrænset til en beskrivelse af, hvordan vederlag og goder
fastsættes og styres af administrationsselskabet, kan findes på
https://www.nykredit.com/aboutnykredit/info/company/remunerationpolicy.xml, og der udleveres gratis en trykt kopi på begæring.
Skat: Fonden er omfattet af skattelovgivningen i Luxembourg, hvilket
kan indvirke på investors egne skatteforhold.
Du kan udskifte din investering i andele i denne fond med investering
i andele i en anden fond under InvestIn SICAV.
Du kan finde nærmere oplysninger i prospektet om InvestIn SICAV.

Fonden er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nykredit Portefølje Administration A/S er godkendt i Danmark
og reguleres af Finanstilsynet. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 10. marts 2021.
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