
NØKKELOPPLYSNINGER FOR INVESTORER
Akkumuleringsandeler i klasse F EUR (ISIN:IE00BGHH8F66), Granahan US Focused Growth Fund, («fondet»)

et underfond av Granahan Funds Plc («selskapet»)

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om fondet for investorer. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Det er lovpålagt å gi denne informasjonen for å hjelpe deg å
forstå fondets karakter og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese den
slik at du kan ta en informert avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Mål og investeringspolicy

Fondet søker langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i et
begrenset antall små, dynamiske selskaper med bærekraftig vekst,
og å utkonkurrere Russell 2000 Growth Index («indeksen»).

Fondet investerer primært i aksjer i lavkapitaliserte selskaper som
er enten basert i eller har betydelig forretningsmessig tilknytning til
USA. Fondets aktiva vil vanligvis bli investert i verdipapirer i omtrent
40 selskaper fra ulike sektorer, inkludert: teknologitjenester,
internett-, forbruker- og bedriftstjenester. Ved
investeringstidspunktet kan fondet investere opptil 7 % av sine
aktiva i et verdipapir. Dettes verdi kan øke til opptil 10 % av fondets
aktiva etter kjøpet.

Granahan Investment Management, Inc («forvalteren») bruker en
metodikk for beregning av risiko/avkastning og forventet avkastning
på investering for å analysere investeringer for potensiell virkning
på fondet før investering og løpende. Forvalteren søker å investere
i aksjer med bærekraftige vekstkarakteristika, som vil gi det beste
potensialet for bedre langsiktige resultater enn indeksen.
Bærekraftige vekstkarakteristika inkluderer: langsiktige
markedsmuligheter for verdipapiret, sterk konkurranseposisjon og
et produkt eller tjeneste som gir god verdi for kunden, sterk finansiell
stilling og likviditet, og en ledelse som forvalteren mener vil kunne
fortsette å levere disse karaktertrekkene over lengre sikt.

For akkumulerende klasser vil all inntekt minus utgifter bli akkumulert
og reinvestert i fondets netto aktiva.

Investorer kan innløse aksjer alle dager som banker i Dublin og New
York holder åpent (unntatt lørdager, søndager og de helligdager som
banker er stengte på).

Komplett informasjon om investeringsmål og -policy kan du finne i
avsnittene «Investeringsmålsetting» og «Investeringspolicyer» i
fondsbilaget.

Anbefaling: Dette fondet passer som en langsiktig investering.

Aksjer: verdipapirer som representerer et aksjeinstrument i et
selskap, herunder aksjer og andeler, amerikanske depotbevis (ADR)
og globale depotbevis (GDR). Med ADR/GDR kan investorer kjøpe
verdipapirer i utenlandske selskaper uten den risikoen som medfølger
å kjøpe aksjer over landegrenser. ADR og GDR utbetaler vanligvis
utbytte og behandles på en lignende måte som ordinære aksjer.

Lavkapitaliserte selskaper (small cap): selskaper med
markedskapitalisering som ikke overstiger Russell 2000 Growth Index
på kjøpstidspunktet.

Risiko- og avkastningsprofil

Fondet er i kategori 6 fordi det investerer i aksjer og tilsvarende
instrumenter i selskaper med lavere markedskapitalverdi, som
vanligvis opplever større prissvingning enn tilsvarende verdipapirer
i selskaper med større markedskapitalverdi.

Risikoindikatoren ble beregnet ved bruk av simulerte data og er ikke
nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige
risikoprofil. Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan
endres over tid.

På veien mot investeringsmålet er fondet utsatt for tilleggsrisikoer,
uten begrensning:

Likviditetsrisiko: Fondet vil ikke nødvendigvis finne en villig kjøper
for aktiva fondet ønsker å selge. Dette kan påvirke fondets evne til
å oppfylle innløsningsforespørsler.

Depotrisiko: En depotmottakers eller under-depotmottakers – som
er ansvarlig for trygg forvaring av fondets aktiva – manglende
betalingsdyktighet, brudd på aktsomhetsplikt eller
tjenesteforsømmelse, kan resultere i tap for fondet.

Risiko ved lavkapitaliserte selskaper (small cap): Investering i
verdipapirer i små, mindre kjente selskaper kan innebære en større
risiko på grunn av de mindre sikre vekstutsiktene, den lavere
likviditetsgraden (se likviditetsrisiko) slike aksjer har og den langt
større følsomheten små selskaper har overfor økonomiske
konjunktursvingninger.

Risiko ved investeringer i aksjer: Investeringer i aksjer er utsatt for
større svingninger i markedsverdien enn andre aktivaklasser, på grunn
av faktorer som hvor godt selskapet gjør det, investorers oppfatninger,
trender på aksjemarkedet og generelle økonomiske forhold. Fondets
netto andelsverdi kan påvirkes deretter.

Motpartsrisiko: En part som fondet har inngått kontrakt med om
verdipapirer kan mislykkes i å innfri sine forpliktelser eller gå konkurs,
hvilket kan eksponere fondet for økonomisk tap.

Konsentrasjonsrisiko: Fondets investeringer kan være konsentrert i
et mindre antall selskaper og sektorer, noe som kan føre til større
prissvingninger enn hvis fondet investerte i et større antall selskaper
og flere sektorer.

Utenlandsk valutarisiko: Endringer i valutakurser kan redusere eller
øke verdien av aktiva ikke denominert i USD. Forvalteren vil ikke sikre
mot disse risikoene.

Klassevalutarisikoer: Resultatet av usikrede klasser kan påvirkes av
endringer i valutakurser mellom klassevalutaen og USD.

Driftsrisiko: Vesentlige tap for fondet kan oppstå som følge av
menneskelig svikt, system- og/eller prosessfeil, manglende
prosedyrer eller kontroller.

Se avsnittet «investeringsrisikoer og spesielle hensyn» i selskapets
prospekt for ytterligere informasjon om disse og andre risikoer
forbundet med å investere i fondet.

Høyere risikoLavere risiko (ikke risikofritt)

Vanligvis lavere avkastning Vanligvis høyere avkastning

2 3 4 5 61 7



Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader ved markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene
reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som trekkes fra før eller etter du investerer

Åpningsgebyr Null

Avslutningsgebyr Null

Dette er maksimalbeløpet som kan trekkes fra pengene dine før
de investeres eller før provenyet fra investeringen utbetales.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer 1,60 %

Gebyrer som tas fra fondet under visse betingelser

Resultatgebyr Null

Byttegebyr Opptil 3 %

Det pågående gebyr-beløpet er basert på forpliktelsen Granahan
Investment Management, Inc. har påtatt seg om å sørge for at
utgiftene ikke overstiger 1,60 % per år. Denne forpliktelsen kan bli
sett bort ifra, etter forhåndsvarsling av andelseiere. Den omfatter
ikke porteføljens transaksjonskostnader, med unntak av tegnings- og
innløsningsgebyrer når fondet kjøper eller selger andeler i andre
kollektive investeringsforetak.

Et byttegebyr på opptil 3 % av netto aktivaverdi av andelene som
skal byttes, kan belastes etter selskapets skjønn.

For mer informasjon om gebyrer og kostnader, se avsnittet
«Honorarer og utgifter» i selskapets prospekt og vedlegg laget for
fondet og tilgjengelig fra fondets administrator, RBC Investor
Services Ireland Limited («administrator») eller fra
www.granahanfunds.com.

Historisk avkastning

Praktisk informasjon

Dette fondet er godkjent i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
Nøkkelinformasjonen er nøyaktig per 25. oktober 2018.

25272148.2

Siden akkumuleringsandeler i klasse F EUR ennå ikke har resultatdata for et komplett kalenderår, er det ikke nok data til å gi en brukbar
indikasjon på historisk avkastning til investorer.

Fondets aktiva holdes med depotmottaker, RBC Investors
Services Bank S.A., Dublin-filialen.

Gjeldende andelspris og ytterligere informasjon om fondet
(inkludert nåværende prospekt og det siste regnskapet for hele
selskapet) samt informasjon om andre andelsklasser i fondet og
andre underfond i selskapet, er tilgjengelig på
www.granahanfunds.com eller gratis fra administratoren på
engelsk.

Fondet er underlagt irske skattelover, noe som kan påvirke den
personlige skatteforpliktelsen til en investor i fondet.

Fondet er et underfond i selskapet, et paraplyfond med adskilt
ansvar mellom underfondene, opprettet under irsk lovgivning.
Dette betyr at hvis selskapet etablerer andre underfond, er hvert
underfonds eiendeler og gjeldsforpliktelser adskilt ved lov og kan
ikke brukes til å betale gjelden til et annet underfond i selskapet.

Selskapet kan kun holdes ansvarlig for opplysninger i dette
dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med
relevante deler av selskapets prospekt.

Andeler i fondet kan konverteres til andeler i andre andelsklasser i
fondet eller et annet underfond i selskapet, underlagt visse
betingelser og hvis kravene for investering i slike andre
andelsklasser eller underfond er innfridd. Se avsnittet
«Konvertering av andeler» i prospektet for nærmere informasjon.

Selskapets retningslinjer for godtgjørelse, inkludert alle nødvendige
elementer, er tilgjengelig på www.granahanfunds.com eller i
papirform, gratis ved henvendelse til investeringsforvalteren.


