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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass R EUR – LU1136399976
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i EUR.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass R lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella
och institutionella investerare, med undantag för ”amerikanska personer”).
Sedan den 1 januari 2017 är innehav i denna andelsklass begränsat till
investerare som tecknat sig före den 31 december 2016, ovan definierade
som tidiga investerare (”tidiga investerare”). Efter detta datum kommer
denna andelsklass att stängas för nya teckningar utom från tidiga
investerare. Den rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Det finns ingen minsta investering.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2017 och 31 Januari 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering € 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 4.788
-52,1%

€ 5.080
-12,7%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 9.084
-9,2%

€ 9.232
-1,6%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 10.173
1,7%

€ 10.370
0,7%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 11.384
13,8%

€ 11.684
3,2%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R EUR – LU1136399976

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader € 330 € 1.821

Årliga kostnadseffekter* 3,3% 3,3%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,0% före kostnader och 0,7% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till € 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till € 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,41% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

€ 241

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

€ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,21% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

€ 21

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1136399976/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 7 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1136399976/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R EUR – LU1136399976

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1136399976/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1136399976/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass R GBP – LU1304492041
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i GBP.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass R lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella
och institutionella investerare, med undantag för ”amerikanska personer”).
Sedan den 1 januari 2017 är innehav i denna andelsklass begränsat till
investerare som tecknat sig före den 31 december 2016, ovan definierade
som tidiga investerare (”tidiga investerare”). Efter detta datum kommer
denna andelsklass att stängas för nya teckningar utom från tidiga
investerare. Den rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Det finns ingen minsta investering.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 27 November 2014 och 27 November 2019.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering £ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 4.700
-53,0%

£ 4.996
-13,0%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 9.175
-8,3%

£ 9.379
-1,3%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 10.291
2,9%

£ 11.052
2,0%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 11.472
14,7%

£ 12.272
4,2%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R GBP – LU1304492041

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att £ 10.000 investeras.

Exempel på investering £ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader £ 339 £ 1.470

Årliga kostnadseffekter* 3,4% 2,6%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,6% före kostnader och 2,0% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till £ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till £ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,41% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

£ 241

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

£ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,30% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

£ 30

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1304492041/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 5 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1304492041/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R GBP – LU1304492041

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1304492041/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1304492041/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass R USD – LU1304491829
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i USD.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass R lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella
och institutionella investerare, med undantag för ”amerikanska personer”).
Sedan den 1 januari 2017 är innehav i denna andelsklass begränsat till
investerare som tecknat sig före den 31 december 2016, ovan definierade
som tidiga investerare (”tidiga investerare”). Efter detta datum kommer
denna andelsklass att stängas för nya teckningar utom från tidiga
investerare. Den rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Det finns ingen minsta investering.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att motta betalningar i en
annan valuta och därför kommer din slutliga avkastning att bero på
valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn
ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 26 Februari 2016 och 26 Februari 2021.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering $ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 4.783
-52,2%

$ 5.146
-12,4%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 9.350
-6,5%

$ 9.393
-1,2%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 10.347
3,5%

$ 11.487
2,8%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 11.463
14,6%

$ 12.326
4,3%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R USD – LU1304491829

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att $ 10.000 investeras.

Exempel på investering $ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader $ 353 $ 2.045

Årliga kostnadseffekter* 3,5% 3,4%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,2% före kostnader och 2,8% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till $ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till $ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,40% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

$ 240

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

$ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,46% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

$ 46

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1304491829/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 6 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1304491829/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R USD – LU1304491829

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1304491829/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1304491829/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass Z EUR – LU1063708694
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i EUR.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass Z lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella
och institutionella investerare) (”tidiga investerare”) (med undantag för
”amerikanska personer”), inklusive, men inte begränsat till, investerare som
uppfyller kriterierna för professionella investerare i finanssektorn enligt
Luxemburgs lag av den 5 april 1993 eller andra tillämpliga lagar på andra
platser, som gör investeringen i eget namn och ytterligare uppfyller ett av
följande villkor: (a) investeringen görs för egen räkning, (b) investeringen
görs på uppdrag av klienter inom ramen för ett tillgångsförvaltningsavtal
eller (c) investeringen görs på uppdrag av klienter inom ramen för en
rådgivningsrelation som upprättats skriftligt och är föremål för separata
avgiftsarrangemang. Sedan den 1 januari 2017 är innehav i denna
andelsklass begränsat till investerare som tecknat sig före den 31
december 2016, ovan definierade som tidiga investerare (”tidiga
investerare”). Efter detta datum kommer denna andelsklass att stängas för
nya teckningar utom från tidiga investerare. Den rekommenderade
investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000,000 EUR.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
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Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2017 och 31 Januari 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering € 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 4.796
-52,0%

€ 5.099
-12,6%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 9.170
-8,3%

€ 9.325
-1,4%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 10.286
2,9%

€ 10.888
1,7%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 11.432
14,3%

€ 12.239
4,1%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass Z EUR – LU1063708694

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader € 228 € 1.288

Årliga kostnadseffekter* 2,3% 2,3%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,0% före kostnader och 1,7% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till € 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till € 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

1,41% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

€ 141

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

€ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,20% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 10% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

€ 20

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1063708694/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 8 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1063708694/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass Z EUR – LU1063708694

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1063708694/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1063708694/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass Z GBP – LU1063708934
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i GBP.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass Z lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella
och institutionella investerare) (”tidiga investerare”) (med undantag för
”amerikanska personer”), inklusive, men inte begränsat till, investerare som
uppfyller kriterierna för professionella investerare i finanssektorn enligt
Luxemburgs lag av den 5 april 1993 eller andra tillämpliga lagar på andra
platser, som gör investeringen i eget namn och ytterligare uppfyller ett av
följande villkor: (a) investeringen görs för egen räkning, (b) investeringen
görs på uppdrag av klienter inom ramen för ett tillgångsförvaltningsavtal
eller (c) investeringen görs på uppdrag av klienter inom ramen för en
rådgivningsrelation som upprättats skriftligt och är föremål för separata
avgiftsarrangemang. Sedan den 1 januari 2017 är innehav i denna
andelsklass begränsat till investerare som tecknat sig före den 31
december 2016, ovan definierade som tidiga investerare (”tidiga
investerare”). Efter detta datum kommer denna andelsklass att stängas för
nya teckningar utom från tidiga investerare. Den rekommenderade
investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000,000 GBP.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
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Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 26 Februari 2016 och 26 Februari 2021.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering £ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 4.715
-52,9%

£ 5.032
-12,8%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 9.279
-7,2%

£ 9.459
-1,1%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 10.357
3,6%

£ 11.367
2,6%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 11.495
15,0%

£ 12.550
4,7%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass Z GBP – LU1063708934

www.boussard-gavaudan.com


Sida 3/3 | Faktablad | 1 Januari 2023

Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att £ 10.000 investeras.

Exempel på investering £ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader £ 239 £ 1.420

Årliga kostnadseffekter* 2,4% 2,4%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,0% före kostnader och 2,6% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till £ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till £ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

1,42% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

£ 142

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

£ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,30% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 10% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

£ 30

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1063708934/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 7 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1063708934/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass Z GBP – LU1063708934

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1063708934/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1063708934/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass Z USD – LU1063708850
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i USD. Fonden
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag med rörligt
kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva investeringar i
överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under del I i den
luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva
investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar direktiv 2009/65/
EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är beroende
av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på brister
i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar balansräkningen. För
att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden lång och kort exponering mot
de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter och volatilitet) på de europeiska
marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina idéer
med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen kommer att bero
på graden tilltro till en fundamental värdering av bolaget samt sannolikheten
för att händelsen ska inträffa under en definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla den
långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella förluster som
beror på händelser under pressade marknadsförhållanden. Denna
skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller kvantitativa
strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i artikel 8 i
förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och avkastningsprofil är
den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje dag
före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som beskrivs i
prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar sig
inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass Z lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella och
institutionella investerare) (”tidiga investerare”) (med undantag för ”amerikanska
personer”), inklusive, men inte begränsat till, investerare som uppfyller
kriterierna för professionella investerare i finanssektorn enligt Luxemburgs lag
av den 5 april 1993 eller andra tillämpliga lagar på andra platser, som gör
investeringen i eget namn och ytterligare uppfyller ett av följande villkor: (a)
investeringen görs för egen räkning, (b) investeringen görs på uppdrag av
klienter inom ramen för ett tillgångsförvaltningsavtal eller (c) investeringen görs
på uppdrag av klienter inom ramen för en rådgivningsrelation som upprättats
skriftligt och är föremål för separata avgiftsarrangemang. Sedan den 1 januari
2017 är innehav i denna andelsklass begränsat till investerare som tecknat sig
före den 31 december 2016, ovan definierade som tidiga investerare (”tidiga
investerare”). Efter detta datum kommer denna andelsklass att stängas för nya
teckningar utom från tidiga investerare. Den rekommenderade
investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Den minsta investeringen uppgår till 1,000,000 USD.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt enligt
de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt möjlighet
att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de villkor som anges
i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls åtskilda
enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond inte kan
påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera sina andelar till
andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt beskrivningen i avsnittet om
konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt övrig
praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike och
på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på
grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att motta betalningar i en annan
valuta och därför kommer din slutliga avkastning att bero på valutakursen
mellan de två valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så
du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan påverka
fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt, som
tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan
utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Juli 2015 och 31 Juli 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 December 2012 och 28 December 2017.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 September 2017 och 30 September 2022.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering $ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 4.852
-51,5%

$ 4.899
-13,3%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 9.034
-9,7%

$ 10.507
1,0%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 10.512
5,1%

$ 11.680
3,2%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 12.068
20,7%

$ 13.671
6,5%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens värde
väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till investerare eller
skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa
kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass Z USD – LU1063708850

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du
innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit (i) att du under
det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så som visas i det neutrala scenariot
samt (ii) att $ 10.000 investeras.

Exempel på investering $ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader $ 238 $ 1.480

Årliga kostnadseffekter* 2,4% 2,5%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,6% före kostnader och 3,2% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till $ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till $ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

1,41% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

$ 141

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

$ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,29% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 10% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

$ 29

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att behålla
investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla investeringen längre.
Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på den aktuella värderingsdagen.
Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade innehavstidens slut kan påverka din
investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info. Du
kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike eller per e-post
till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan denna informera dig om vart du ska
rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1063708850/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 7 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1063708850/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass Z USD – LU1063708850

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1063708850/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1063708850/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass I EUR – LU1537768738
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i EUR.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass I lämpar sig endast för institutionella investerare (med
undantag för ”amerikanska personer”). Den rekommenderade
investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Den minsta investeringen uppgår till 250,000 EUR.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 Februari 2015 och 28 Februari 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering € 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 4.794
-52,1%

€ 5.098
-12,6%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 9.157
-8,4%

€ 9.315
-1,4%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 10.277
2,8%

€ 10.965
1,9%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 11.524
15,2%

€ 12.395
4,4%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I EUR – LU1537768738

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader € 247 € 1.206

Årliga kostnadseffekter* 2,5% 2,1%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,0% före kostnader och 1,9% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till € 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till € 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

1,54% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

€ 154

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

€ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,26% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 10% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

€ 26

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768738/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 5 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768738/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I EUR – LU1537768738

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768738/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768738/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass I GBP – LU1537768902
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i GBP.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass I lämpar sig endast för institutionella investerare (med
undantag för ”amerikanska personer”). Den rekommenderade
investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Den minsta investeringen uppgår till 250,000 GBP.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 April 2016 och 30 April 2021.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering £ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 4.817
-51,8%

£ 5.086
-12,7%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 9.339
-6,6%

£ 9.374
-1,3%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 10.402
4,0%

£ 11.508
2,9%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

£ 11.540
15,4%

£ 12.804
5,1%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I GBP – LU1537768902

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att £ 10.000 investeras.

Exempel på investering £ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader £ 219 £ 1.034

Årliga kostnadseffekter* 2,2% 1,8%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,6% före kostnader och 2,9% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till £ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till £ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

1,52% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

£ 152

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

£ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,00%. Detta är en uppskattning som beräknats årligen och bygger på
genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 10% av produktens
överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det faktiska beloppet
kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din investering blir.

£ 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768902/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 1 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768902/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I GBP – LU1537768902

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768902/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768902/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass I USD – LU1537768811
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i USD.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass I lämpar sig endast för institutionella investerare (med
undantag för ”amerikanska personer”). Den rekommenderade
investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Den minsta investeringen uppgår till 250,000 USD.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att motta betalningar i en
annan valuta och därför kommer din slutliga avkastning att bero på
valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn
ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2017 och 31 Januari 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering $ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 4.773
-52,3%

$ 5.120
-12,5%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 9.423
-5,8%

$ 9.470
-1,1%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 10.427
4,3%

$ 11.858
3,5%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 11.538
15,4%

$ 12.719
4,9%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I USD – LU1537768811

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att $ 10.000 investeras.

Exempel på investering $ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader $ 221 $ 1.331

Årliga kostnadseffekter* 2,2% 2,2%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,7% före kostnader och 3,5% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till $ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till $ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

1,52% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

$ 152

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

$ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,02% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 10% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

$ 2

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768811/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 5 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768811/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass I USD – LU1537768811

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537768811/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537768811/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass R1 EUR – LU1537769033
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i EUR.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass R1 lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella
och institutionella investerare, med undantag för ”amerikanska personer”).
Den rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Det finns ingen minsta investering.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan
valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 November 2021 och 30 November 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 April 2016 och 30 April 2021.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Januari 2013 och 31 Januari 2018.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering € 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 4.793
-52,1%

€ 5.082
-12,7%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 9.139
-8,6%

€ 9.374
-1,3%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 10.337
3,4%

€ 10.945
1,8%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

€ 11.460
14,6%

€ 12.034
3,8%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R1 EUR – LU1537769033

www.boussard-gavaudan.com
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att € 10.000 investeras.

Exempel på investering € 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader € 359 € 1.248

Årliga kostnadseffekter* 3,6% 2,2%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,0% före kostnader och 1,8% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till € 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till € 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,91% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

€ 291

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

€ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,01% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

€ 1

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537769033/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 1 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537769033/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R1 EUR – LU1537769033

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537769033/en/KID/
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537769033/en/KID/
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Faktablad

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN (“Delfonden”)
är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV ("Fonden")

Klass R1 USD – LU1537769116
Priip-produktutvecklare: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Ring +33 1 44 90 41 00 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg är ansvarig för tillsynen av Boussard & Gavaudan SICAV med avseende på detta
faktablad.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna produkt förvaltas av Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., som är auktoriserad i Frankrike och övervakas av Autorité des Marchés Financiers
("AMF").

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt är en andelsklass i delfonden och denominerad i USD.
Fonden BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV är ett öppet investeringsföretag
med rörligt kapital som uppfyller kriterierna för företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (”fondföretag”) och lyder under
del I i den luxemburgska lagen av den 17 december 2010 om företag för
kollektiva investeringar (”lagen om investeringsfonder”) som införlivar
direktiv 2009/65/EG om fondföretag.

Delfonden är en investeringsfond, vilket innebär att dess resultat är
beroende av resultatet för dess underliggande tillgångar.

Mål
Investeringsmål: Investeringsmålet för denna delfond är att erbjuda
kapitaltillväxt på lång sikt genom flera strategier som syftar till absolut
avkastning.

Placeringsinriktning: Investeringsfilosofin bygger på att identifiera, inom
ramen för främst europeiska företag, värderingsavvikelser som beror på
brister i kapitalstrukturen samt förutspå händelser som påverkar
balansräkningen. För att nå sitt investeringsmål kombinerar delfonden
lång och kort exponering mot de olika tillgångsklasserna (aktier, krediter
och volatilitet) på de europeiska marknaderna.

Tack vare flerstrategimetoden kan den investera i de mest attraktiva
instrumenten och tillgångsklasserna samt strukturera var och en av sina
idéer med så lite marknadsriktning som möjligt. Kapitalallokeringen
kommer att bero på graden tilltro till en fundamental värdering av
bolaget samt sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
definierad tidsram.
För att nå målet om absolut avkastning har delfonden implementerat en
riskhanteringsstrategi som bygger på (1) marknadsneutralitet, (2)
portföljdiversifiering och (3) en skyddsbudget som syftar till att bibehålla
den långa volatilitetsfonden och därmed kompensera för eventuella
förluster som beror på händelser under pressade marknadsförhållanden.
Denna skyddsbudget allokeras genom volatilitetsarbitragestrategier eller
kvantitativa strategier.
Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till ett jämförelseindex.

Delfonden främjar miljö- och samhällsegenskaper enligt definitionen i
artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Med tanke på ovanstående mål samt produktens risk- och
avkastningsprofil är den rekommenderade innehavstiden 5 år.

Inlösen och handel: Tecknings- och inlösenorder behandlas centralt varje
dag före kl. 10.00 (luxemburgsk tid) (med undantag för vissa dagar som
beskrivs i prospektet).

Utdelningspolicy: Denna produkt är ackumulerande. Styrelsen förväntar
sig inte att dela ut behållning. Alla fondens intäkter återinvesteras.

Avsedd investerare:
Denna klass R1 lämpar sig för alla typer av investerare (icke-professionella
och institutionella investerare, med undantag för ”amerikanska personer”).
Den rekommenderade investeringsperioden är minst 5 år.

Denna produkt medför medelhög risk och strävar efter att tillhandahålla
kapitaltillväxt oavsett marknadsförhållanden. Den kan vara lämplig för
investerare som hellre minimerar risker än maximerar vinster.

Det finns ingen minsta investering.

Löptid
Produkten bildas tillsvidare. Fondens styrelse kan avveckla den unilateralt
enligt de villkor som anges i prospektet.

Vid avveckling kan styrelsen erbjuda andelsägare av denna produkt
möjlighet att konvertera till en annan klass i en annan delfond enligt de
villkor som anges i prospektet och av styrelsen.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg.

Ytterligare information: Fondprospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för hela fonden. Tillgångar och skulder i varje delfond hålls
åtskilda enligt lag, vilket innebär att skulder som fördelats till en delfond
inte kan påverka övriga delfonder. Andelsägarna har rätt att konvertera
sina andelar till andelar i en annan delfond/klass i fonden, enligt
beskrivningen i avsnittet om konvertering av andelar i prospektet.

Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt
övrig praktisk information, såsom det senaste priset per andel, kan erhållas
kostnadsfritt på engelska på produktutvecklarens säte på Boussard &
Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankrike
och på www.boussard-gavaudan.com.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Den faktiska risken kan variera betydligt om du löser in
produkten i ett tidigt skede och du kan komma att få
tillbaka mindre.

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att
produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller
på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på
en en medellåg nivå och är osannolik att påverka vår förmåga att betala
dig.

Var medveten om valutarisken. Du kommer att motta betalningar i en
annan valuta och därför kommer din slutliga avkastning att bero på
valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk ingår inte i indikatorn
ovan.

Alla risker som berör produkten fångas inte upp av den sammanfattande
riskindikatorn.

I denna klassificering ingår inte andra riskfaktorer som bör beaktas före en
investering, inklusive överexponeringsrisk som uppkommer eftersom den
förväntade hävstångsnivån för denna produkt uppgår till 1 500% av dess
substansvärde (detta utgör dock inte en gräns).

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat,
så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Om vi inte kan betala det vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din
investering.

Andra risker utöver de risker som omfattas av riskindikatorn kan
påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt,
som tillhandahålls kostnadsfritt på www.boussard-gavaudan.com.

Avkastningsscenarier
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas
korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Mars 2015 och 31 Mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 Juli 2017 och 29 Juli 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 Augusti 2017 och 31 Augusti 2022.

Rekommenderad innehavsperiod 5 år

Exempel på investering $ 10.000

Scenarier om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Minimum Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 4.816
-51,8%

$ 5.086
-12,7%

Ogynnsam Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 8.839
-11,6%

$ 9.293
-1,5%

Måttlig Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 10.274
2,7%

$ 10.440
0,9%

Gynnsamt Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

$ 11.460
14,6%

$ 11.120
2,2%

Vad händer om Boussard & Gavaudan SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Du exponeras för risken att Boussard & Gavaudan SICAV inte ska kunna uppfylla sina skyldigheter i samband med produkten. Detta kan påverka produktens
värde väsentligt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering i produkten. En potentiell förlust täcks inte av något ersättningssystem till
investerare eller skyddssystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om
dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R1 USD – LU1537769116
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Kostnad på sikt
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur
länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har
antagit (i) att du under det första året får tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning) och att produkten för övriga innehavstider presterar så
som visas i det neutrala scenariot samt (ii) att $ 10.000 investeras.

Exempel på investering $ 10.000 om du säljer efter
1 år

om du säljer efter
5 år

(rekommenderad
innehavsperiod)

Totalkostnader $ 359 $ 1.098

Årliga kostnadseffekter* 3,6% 2,0%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2,9% före kostnader och 0,9% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning Årlig kostnadseffekt om du
säljer efter 1 år

Teckningskostnader 0,00%, vi debiterar ingen teckningsavgift. Vid konvertering till andelar i en annan
klass eller delfond debiteras ingen konverteringsavgift.

upp till $ 0

Inlösenkostnader 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som
säljer den till dig kan göra det.

upp till $ 0

Årliga avgifter som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och övriga
administrativa eller operativa
kostnader

2,90% av värdet av din investering per år.
Detta är en uppskattning som bygger på faktiska kostnader under det senaste året.

$ 290

Transaktionskostnader 0,67% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av
kostnaderna, beräknade på årsbasis, som bygger på ett genomsnitt av produktens
transaktionskostnader under föregående tre år för köp eller försäljning av
underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende
på hur mycket vi köper och säljer.

$ 67

Extra kostnader som tas ut under specifika villkor

Resultatrelaterade avgifter 0,01% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning som beräknats
årligen och bygger på genomsnittet under de senaste 5 åren. Vi debiterar 15% av
produktens överavkastning över högvattenmärket (”högvattenmärket”). Det
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur bra resultatet för din
investering blir.

$ 1

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år

Den rekommenderade innehavstiden har definierats med utgångspunkt i ovanstående mål samt risk- och avkastningsprofil. Du bör vara beredd på att
behålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan straffavgifter före den rekommenderade innehavstidens slut eller behålla
investeringen längre. Inlösenförfrågningar måste mottas före kl. 10.00 luxemburgsk tid varje dag för att behandlas till gällande substansvärde per andel på
den aktuella värderingsdagen. Betalning för inlösen förväntas utgå inom 2 arbetsdagar efter berörd värderingsdag. Inlösen före den rekommenderade
innehavstidens slut kan påverka din investering negativt.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål som rör produkten kan du hitta information om klagomålsförfarandet på https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/
legal-info. Du kan också skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på: Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
Frankrike eller per e-post till info@bgam-fr.com. Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller sålde den till dig kan
denna informera dig om vart du ska rikta ditt klagomål.

Övrig relevant information

Resultatscenarier: Du hittar tidigare resultatscenarier uppdaterade månadsvis på https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1537769116/en/KID/.

Tidigare resultat: Du kan ladda ned tidigare resultat för det/de senaste 1 året/åren från vår webbplats på
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1537769116/en/KID/.

BOUSSARD & GAVAUDAN ABSOLUTE RETURN, är en delfond tillhörig BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Klass R1 USD – LU1537769116
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