
Nøkkelinformasjon 
I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt, 
og formålet er å gi informasjon om fondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese 
nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil investere i fondet. 

CRM US Equity Opportunities ("fondet") – Klasse A 
(ISIN: IE00B5ZXDG51)  
Fondet er et underfond av Cramer Rosenthal McGlynn UCITS Plc ("selskapet")  

Mål og investeringsmandat 
Fondets investeringsmål er å gi langsiktig verdistigning på 
investeringen din ved å investere primært i amerikanske aksjer 
og aksjerelaterte verdipapirer.  
Fondet investerer minst 70 % av eiendelene i aksjer og 
aksjerelaterte verdipapirer i amerikanske og ikke-amerikanske 
selskaper notert på børsene i USA med markedsverdier 
innenfor intervallet som gjelder for Russell 3000 Index. 
For å opprettholde en adekvat risikospredning skal fondet 
investere i verdipapirer i selskaper over hele 
markedsverdiområdet for Russell 3000 Index og S&P 500 
Index.   
Russell 3000 Index måler utviklingen til bestemte 
aksjeselskaper, primært i investeringsuniverset for 
amerikanske aksjer. S&P 500 Index er en indeks med løpende 
kapitaliseringsvekting som består av 500 store selskaper valgt 
ut av S&P Index Committee. 
Fondet forvaltes aktivt og ikke med referanse til en indeks. 
Fondet kan måle avkastningen i forhold til en indeks for 
referanseformål eller investorkommunikasjon. Fondet har ikke 
noe mål om å slå en referanseindeks. 

Aksjerelaterte verdipapirer inkluderer, men er ikke 
begrenset til ordinære aksjer og preferanseaksjer, samt 
verdipapirer som kan konverteres til ordinære aksjer og 
warrants. Warrants er en type verdipapir som gir eieren rett 
til å kjøpe verdipapirer (oftest aksjer) fra en utsteder til en 
bestemt pris innenfor en viss tidsramme.  
Fondet kan også investere i aksjer som er noterte eller 
omsettes på børsene som er oppført i prospektets Appendix 
1. 
For å finne frem til selskapene som fondet skal investere i, 
analyserer investeringsforvalteren verdien av de potensielle 
selskapene i forhold til andre selskaper, nylige endringer i 
slike potensielle selskaper og hvorvidt andre investorer har 
uttrykt interesse for dem. 
Investeringsforvalteren investerer på skjønnsmessig
grunnlag og følger ikke sammensetningen av noen bestemt 
indeks. 
Du kan kjøpe og selge andeler hver dag. 
Fondet vil ikke utbetale utbytte. Inntekter og gevinster fra 
fondet vil innlemmes i verdien av andelene. 

Risiko- og avkastningsprofil 
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Indikatoren ovenfor viser hvor dette fondet plasserer seg på en 
standardskala for risiko/avkastning. 
Denne indikatoren er basert på historiske data og er ikke 
nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige 
risikoprofil. 
Risiko-/avkastningskategorien kan endre seg over tid. 
Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er risikofri. 
Denne indikatoren er ikke et mål på risikoen for at du kan 
miste beløpet du har investert. 
Fondet er i denne kategorien fordi det er et fond som kun tar 
long-posisjoner i amerikanske aksjer, og aksjekursene varierer 
generelt betydelig mer og hyppigere sammenlignet med 
rentepapirer med kort og middels løpetid samt 
pengemarkedspapirer. Aksjekurser svinger basert på mange 
faktorer, inkludert selskapsspesifikke forhold, 
makroøkonomiske forhold og gjeldende og forventede 
rentenivåer.  

Indikatoren tar ikke hensyn til følgende risikoer ved å 
investere i fondet: 
Fondets andelskurs avhenger av aksjemarkedet generelt og 
kan falle som følge av et fall i markedet. Fordi verdien av 
investeringen din kan falle, kan det hende du får tilbake et 
mindre beløp enn det du opprinnelig investerte. 
Endringer i økonomisk politikk, skatteregler eller regler for 
utenlandsinvesteringer eller andre politiske, statlige eller 
økonomiske tiltak kan påvirke verdien av fondets 
verdipapirer negativt.  
Dersom fondet investerer i utenlandske markeder, kan 
enkelte slike markeder innebære høyere enn 
gjennomsnittlig investeringsrisiko som følge av ugunstige 
politiske, økonomiske eller sosiale forhold, og det kan 
oppstå problemer eller forsinkelser ved realisering av 
investeringer i slike markeder. 
Fordi fondet investerer i verdipapirer denominert i andre 
valutaer enn amerikanske dollar, kan det oppleve gevinster 
eller tap som oppstår fra valutakursendringer alene. 
Hyppig handel med fondets verdipapirer kan medføre økte 
transaksjonskostnader og utgifter som kan redusere verdien 
av fondets verdipapirer. 

For mer informasjon om risiko kan du se avsnittet "Risk 
Factors" i prospektet. 
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Gebyrer 
Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene ved driften av fondet, inkludert utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse 
gebyrene reduserer den potensielle veksten for investeringen. 

Engangsgebyrer som trekkes før eller etter du
investerer: 

Tegningsgebyr: 0,00 % 
Innløsningsgebyr: 0,00 % 

Dette er det maksimale beløpet som kan tas fra pengene dine
før de investeres, eller før resultatet av investeringene dine
utbetales. 

Årlige gebyrer: 
Løpende gebyrer: 0,97 % 

Variable gebyrer: 
Resultathonorar: Ingen 

Alle tegnings- og innløsningsgebyrer som oppgis, er 
maksimalbeløp, og i noen tilfeller vil du betale mindre. Ta 
kontakt med din finansrådgiver eller distributør for mer 
informasjon. 
Tallet for løpende gebyrer som vises her, er basert på 
tolvmånedersperioden som ble avsluttet 31. desember 
2020. Det inkluderer ikke porteføljetransaksjonskostnader, 
resultathonorar og skatter. Kostnadsgrensen er 0,97 %. 
Løpende gebyrer kan variere fra år til år. 
Mer detaljert informasjon om gebyrer finner du i prospektet 
under avsnittet "Fees and Expenses".  

Historisk avkastning 
Fondet ble lansert i 2010, og andelsklasse A ble lansert i 
2013. Avkastningsdata for årene 2014 til 2020 skal brukes til 
å gi investorer en relevant indikasjon på historisk avkastning.
Historisk avkastning skal beregnes i amerikanske dollar. 
Historisk avkastning sier ingenting om fremtidig avkastning. 
Fondet ble godkjent av Central Bank of Ireland 22. juli 2010.  

Praktisk informasjon 
Fondets depotmottaker er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 
Fondets prospekt, tillegg og de siste årsrapportene, halvårsrapportene og regnskapene for selskapet fås gratis på engelsk ved 
henvendelse til 32 Molesworth Street, Dublin 2, selskapets offisielle forretningskontor. 
Utstedelses- og tilbakekjøpskurser for andeler vil være tilgjengelig fra administrator ved beregning, og vil meddeles umiddelbart til 
Irish Stock Exchange dersom de aktuelle andelene er notert der, og vil også bli publisert på www.bloomberg.com hver gang de 
beregnes. 
Selskapet er et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene.  Dette betyr at fondets beholdning under irsk lov holdes 
separat fra beholdningen til andre underfond i selskapet, og at din investering i fondet derfor ikke vil bli påvirket av eventuelle krav 
mot noen andre underfond i selskapet. Med forbehold om eventuelle begrensninger i valgbarhet for investorer for bestemte 
andelsklasser kan en andelseier i fondet til enhver tid bytte alle eller noen av sine andeler i andeler i en annen klasse eller et annet 
underfond i selskapet. Vennligst se prospektet for fullstendige detaljer.  
Irsk skattelov kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon. 
Detaljer om selskapets godtgjørelsespolicy finnes på http://www.crmucits.com/ucits-overview/shareholder-resources/us-equity-
documents/ , og en papirkopi er gratis tilgjengelig for investorer på forespørsel. 
Selskapet kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i 
samsvar med de relevante delene av UCITS-fondets prospekt. 
Selskapet er godkjent i Irland og regulert av Central Bank of Ireland. 

  Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 19 februar 2021. 
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