ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen
marketingmateriaal. Deze informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de
aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis
van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund - Klasse I EUR (het "Fonds")
ISIN: IE00B8BS6228 - Een compartiment van de beleggingsmaatschappij Lyxor Newcits IRL PLC (de "Vennootschap"), gevestigd in Ierland.

Beheerd door Lyxor Asset Management S.A.S. ("LAM")
Doelstellingen en beleggingsbeleid
De doelstelling van het Fonds bestaat erin blootstelling te verkrijgen aan een discretionaire beleggingsstrategie ontworpen door Tiedemann die voornamelijk
bestaat uit beleggingen in effecten van emittenten die het voorwerp uitmaken of zullen uitmaken van bedrijfsgebeurtenissen (zoals een overnamebod, fusie,
vereffening, herkapitalisatie of faillissement). Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door voornamelijk gebruik te maken van effecten
zoals schulden, aandelen en financiële contracten, inclusief contracts for difference en totaalrendementswaps, waarbij deze laatste blootstelling bieden aan
de volledige strategie, of een deel daarvan, die door Tiedemann is geïmplementeerd.
De valuta van het aandeel is de euro (EUR).
Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Financiële derivaten, internationale aandelen, schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, andere
financiële instrumenten zoals contante instrumenten of bankdeposito's.
Uitkeringsbeleid:
alle bedragen van het Fonds beschikbaar voor uitkering (in voorkomend geval) zullen niet worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders, maar worden herbelegd.
Intrinsieke waarde: Wordt elke werkdag berekend, en als die dag geen werkdag is, de eerstvolgende werkdag of een andere dag of dagen zoals
bepaald door de Bestuurders en waarvan de aandeelhouders vooraf op de hoogte worden gebracht, op voorwaarde dat er minstens om de twee weken
een waarderingsdag is.
Verzilveringen: De belegger kan zijn deelnemingsrechten dagelijks verzilveren.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico

Doorgaans lager rendement

Hoger risico

Doorgaans hoger rendement

Het hierboven vermelde risico- en opbrengstprofiel is gebaseerd op het maximale risico dat de fondsbeheerder mag nemen overeenkomstig de strategie van
het fonds, alsook op de prestaties ervan, indien van toepassing. Deze risicoraming is dan ook mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige
risico en kan na verloop van tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat een belegging zonder risico is.
Het Fonds werd ondergebracht in categorie 5. Categorie 5 betekent dat in normale marktomstandigheden een aanzienlijk kapitaalverlies mogelijk is; de
waarde van uw belegging kan aanzienlijk veranderen en een opwaarts of neerwaarts verschil vertonen dat boven het dagelijks gemiddelde ligt.
Belangrijke risico's die niet gedekt worden door bovenstaande schaalverdeling maar die de intrinsieke waarde van het Fonds negatief kunnen beïnvloeden
en die het Fonds kan bekendmaken in dit document (voor nadere details over de risico's, zie Risicoprofiel in het Prospectus):
Tegenpartijrisico: het Fonds is blootgesteld aan het risico dat een kredietinstelling waarmee het een overeenkomst of een transactie heeft gesloten,
insolvent kan worden of in gebreke blijft. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, kunt u een aanzienlijk deel van uw belegging verliezen.
Kredietrisico: Het Fonds is blootgesteld aan het risico dat de kredietkwaliteit van een directe of indirecte debiteur van het Fonds (een staat, financiële
instelling of bedrijf) achteruitgaat of dat dergelijke entiteiten in gebreke blijven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de intrinsieke waarde van het
Fonds daalt.
Beheerrisico en risico in verband met het bewaren van activa: ingeval van operationeel falen van de beheersmaatschappij en/of een van zijn
vertegenwoordigers kunnen de beleggers worden geconfronteerd met vertragingen of andere verstoringen.
Liquiditeitsrisico: in bepaalde omstandigheden kunnen financiële instrumenten die het Fonds houdt of waaraan de waarde van het Fonds is
gekoppeld, lijden aan een tijdelijk gebrek in liquiditeit. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het Fonds waarde verliest en/of dat het tijdelijk de publicatie van
zijn intrinsieke waarde stopzet en/of dat het inschrijvings- en verzilveringsaanvragen weigert.
Risico van financiële derivaten: Het Fonds belegt in financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Deze instrumenten kunnen
allerlei risico's bevatten die tot een bijsturing of hun voortijdige beëindiging kunnen leiden. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat u een deel van uw
belegging verliest.
Risico van kapitaalverlies: het oorspronkelijk belegde kapitaal is niet gegarandeerd. Het kapitaal van de belegger loopt dan ook een risico en de
mogelijkheid bestaat dat de belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze
kosten kunnen de potentiële groei van uw belegging verminderen.
Voor nadere informatie betreffende de kosten, verwijzen wij u naar het betreffende deel in het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op
www.lyxorfunds.com.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding:

maximaal 5%

Uitstapvergoeding:

maximaal 3%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald. De hier
vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. Het is mogelijk dat u in sommige gevallen minder betaalt. De beleggers kunnen bij hun financieel adviseur of
distributeur informatie inwinnen over de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken.
Lopende kosten:

1,53%.

Het cijfer voor de blijvende kosten is gebaseerd op de uitgaven van vorig jaar (inclusief belastingen indien van toepassing) voor het jaar dat eindigt in december 2016 en kan
van jaar tot jaar verschillen. Prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten zijn niet inbegrepen, met uitzondering van in- en uitstapkosten die het Fonds betaalt bij het
kopen of verkopen van deelnemingsrechten of aandelen van onderliggende instellingen voor collectieve belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken
0,24% voor het jaar dat eindigt op 31 december 2016. De prestatievergoeding voor de klasse bedraagt 20% van de
netto gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardestijging van de NIW.

Prestatievergoeding:
In het verleden behaalde resultaten

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.
Het rendement wordt gepresenteerd in euro (EUR) en na aftrek van de aan het Fonds aangerekende vergoedingen.
Het Fonds werd opgericht op 5 november 2013.
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Praktische informatie
Bewaarder: CACEIS Bank Luxembourg, Dublin Branch.
Belasting: de belastingwetgeving die van toepassing is in de lidstaat waar het Fonds gevestigd is, kan een impact hebben op de beleggers.
Bijkomende informatie: het prospectus van het Fonds, de intrinsieke waarde en andere informatie over de aandelenklasse (indien er is), zijn
beschikbaar op www.lyxorfunds.com.
Nadere informatie over het beloningsbeleid is beschikbaar op www.lyxor.com.
Het prospectus, de details van het beloningsbeleid, het meest recente jaar- en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels of het Frans op
verzoek aan Lyxor Asset Management, Client Servicing, 17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, FRANKRIJK.
LAM kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming
met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele Vennootschap. De activa en verplichtingen van elk subfonds van de Vennootschap
zijn wettelijk gescheiden. Indien van toepassing zijn de converteringsregels tussen de compartimenten (en verwante kosten, in voorkomend geval)
uiteengezet in het prospectus.
Aan het Fonds is in Ierland goedkeuring verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. LAM staat onder toezicht van de Autorité
des marchés financiers (de Franse autoriteit voor de financiële markten).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct en bijgewerkt op datum van 22 maart 2017.
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