Nøkkelinformasjon for
investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå
fondet og risikoen ved å investere i det. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Manulife Strategic Income Opportunities Fund ("fondet")
Class I USD Accumulating IE00BXC46Z78
Et underfond av Manulife Investment Management I PLC ("selskapet")
MÅL OG INVESTERINGSMANDAT
Investeringsmål: Fondets investeringsmål er å forsøke å maksimere en
totalavkastning bestående av løpende inntekt og kapitaløkning. Fondet
benytter en aktivt forvaltet investeringsstrategi. Fondet benytter Bloomberg
Barclays U.S. Aggregate Bond Index som en referanse for sammenligning av
avkastning og replikerer ikke referansens avkastning.
Investeringsmandat: Under normale markedsforhold vil fondet investere minst
80 % av netto andelsverdi i følgende typer verdipapirer (som kan være
denominert i USD eller annen valuta): statsgjeldspapirer fra vekstmarkeder og
utviklede markeder utenfor USA, gjeldspapirer fra selskaper i vekstmarkeder
og utviklede markeder, verdipapirer fra amerikanske myndigheter og
institusjoner eller tillatte overnasjonale institusjoner, utstedte eller garanterte
gjeldspapirer av investeringsgrad eller høyrentepapirer, amerikanske
høyrenteobligasjoner, selskapsobligasjoner og valutainstrumenter av
investeringsgrad, preferanseaksjer og eiendomsinvesteringsfond og
verdipapirer som fondet kan konvertere til ordinære (eller andre) aksjer
("konvertible papirer"), inkludert opptil 10 % av netto andelsverdi i betinget
konvertible verdipapirer ("CoCos").
Ved valg av verdipapirer er relativ avkastning og forhold mellom risiko og
avkastning de viktigste hensynene.
Fondet har generelt til hensikt å sørge for å ha en gjennomsnittlig
kredittkvalitet i investeringsgradsområdet (f.eks. AAA til BBB), men kan
investere opptil 10 % av netto andelsverdi i verdipapirer med så lav rating som
D (misligholdt) og opptil 40 % av netto andelsverdi i vekstmarkedspapirer.
Obligasjoner som har fått ratingen BB eller lavere av S&P, eller Ba av
Moody's, regnes som såkalte søppelobligasjoner. Det er ingen begrensninger
på gjennomsnittlige løpetid for fondets portefølje.

kjøpstidspunktet er vurdert til en lavere rating enn A (men ikke til lavere enn B
fra S&P eller Moody's eller til tilsvarende rating av fondets underforvalter).
Fondet kan benytte visse høyrisikoinvesteringer, inkludert derivater – for
eksempel futures, opsjoner og swapper (inkludert CDS-avtaler). Fondet kan
investere vesentlige beløp i valutaspotkontrakter og -terminkontrakter,
valutafutures og -opsjoner og renteposjoner til både sikringsformål og andre
formål, inkludert for å øke avkastningen. I tillegg kan fondet investere opptil
10 % av netto andelsverdi i ordinære aksjer.
Fondet kan investere opptil 10 % av netto andelsverdi i kvalifiserte lån.
Fondet kan benytte børsomsatte fond til investeringsformål.
Utbetalingsretningslinjer: Denne klassen er en klasse med reinvestering. Alle
former for inntjening, utbytte og annen utdeling av enhver type akkumuleres
og reinvesteres i henhold til fondets investeringsmål og -mandat.
Fondets valuta: Fondets basisvaluta er USD.
Andelsklassens valuta: Denne klassens valuta er USD.
Handelsfrekvens: Du kan kjøpe og selge andeler hver dag den irske børsen
og New York Stock Exchange er åpne for ordinær virksomhet.
Dette fondet er ment som en mellomlang til langsiktig investering og er derfor
kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine etter
kort tid.

Fondet kan investere i aktivasikrede og pantelånsikrede verdipapirer som på
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Denne indikatoren beregnes i samsvar med EUs regelverk basert på historiske
data for fondet og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtidig
risikoprofil. Den viste risikokategorien er ikke garantert, og kan endres over
tid. Denne indikatoren er et mål på andelsklassens kursbevegelser (volatilitet)
over tid. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri investering. Fondet er
eksponert mot ytterligere risikofaktorer som ikke fanges opp av denne
indikatoren, blant annet:
Risiko knyttet til aktiv forvaltning: Fondet er i høy grad basert på aktiv
forvaltning og derfor utsatt for risiko. Fondets avkastning avhenger av
underforvalterens evne til å velge gode investeringer.
Risiko forbundet med papirer under investeringsgrad: Rentepapirer under
investeringsgrad betaler typisk et høyere inntektsnivå, men innebærer generelt
større risiko og følsomhet for den økonomiske, politiske, regulatoriske eller
markedsmessige utviklingen, og de kan være vanskeligere å selge enn
verdipapirer av investeringsgrad.
Risiko forbundet med konvertible papirer: Konvertible papirer er gjenstand for
motpartsrisiko knyttet til gjeldsdelen av det konvertible papiret og aksjerisiko
knyttet til de ordinære aksjene det kan konverteres til, der aksjens verdi er
følsom for endringer i selskapets økonomiske situasjon og generelle
markedsmessige og økonomiske forhold.
CoCos-risiko: CoCos (betinget konvertible obligasjoner) utstedes vanligvis i
forbindelse med regulatoriske kapitalkrav, der hovedstolen kan nedskrives eller
konverteres til aksjer, eller kupongen under noen omstendigheter kan
suspenderes av utstederen eller dens regulator. På grunn av dette kan
beholdninger av CoCos eksponere fondet for aksjerelatert risiko etter en
konvertering til aksjer eller tap av kapital knyttet til nedskriving av hovedstolen.
Disse typene verdipapirer kan være mindre likvide enn andre.
Kreditt- og motpartsrisiko: En part som fondet inngår verdipapirkontrakter eller
depotavtaler med, kan kanskje gå konkurs eller unnlate å oppfylle sine
forpliktelser, og da kan fondet utsettes for tap.
Valutarisiko: Fondet investerer i verdipapirer som er denominert i andre
valutaer enn basisvalutaen. Svingninger i valutakurser kan påvirke
avkastningen på investeringen din negativt. Det kan benyttes former for
valutasikring, men disse eliminerer ikke valutarisikoen fullstendig.
Risiko knyttet til økonomi og markedshendelser. Finansmarkedene har høy
volatilitet.
Vekstmarkedsrisiko: Vekstmarkeder er mer følsomme for økonomiske og
politiske forhold enn utviklede markeder. De innebærer større markedsrisiko,
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kredittrisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og annen risiko enn
utviklede markeder.
Risiko forbundet med derivater og giring: Det foreligger en risiko for at lån og
giring, inkludert fra derivater, fører til at beskjedne ugunstige
markedsbevegelser får en relativt mer omfattende effekt. Derivater kan svinge
raskt i verdi, og giringen gjennom derivater, som i perioder kan være
omfattende, kan forårsake tap som er større enn det opprinnelige beløpet som
ble betalt for det aktuelle derivatet.
Risiko forbundet med rentepapirer: Rentepapirer er utsatt for tre typer risiko,
som er forbundet med rentesatsen, kredittkvaliteten og investeringsgradratingen. Renteendringer påvirker rentepapirene. En risikofaktor er at
utstederen av verdipapiret kanskje ikke vil kunne tilbakebetale den lånte
hovedstolen eller renten. Dessuten er investeringsgrad-papirer i den laveste
ratingkategorien mer risikable.
Utstederrisiko: Utstederen av et verdipapir kan kanskje unnlate å betale renter
eller hovedstol i tide, og negative markedsoppfatninger om en utsteders evne
til å foreta slike utbetalinger vil kanskje føre til at verdipapiret synker i verdi og
forårsake et økonomisk tap for fondet.
Likviditetsrisiko: Dette fondet vil investere en del av forvaltningskapitalen i
relativt illikvide aktiva/verdipapirer. I enkelte perioder kan fondets investeringer
bli vanskelige å selge, noe som kan føre til forsinkelser når du skal selge
andelene dine.
Operasjonell risiko: Fondet kan utsettes for vesentlige tap som følge av
menneskelige feil, system- og/eller prosessfeil og/eller mangelfulle prosedyrer
eller kontroller.
Risiko forbundet med små og mellomstore selskaper: Investeringer i disse
verdipapirene kan innebære større risiko på grunn av mindre sikre
vekstutsikter, lavere likviditet og større følsomhet for endrede økonomiske
forhold.
Ytterligere informasjon om disse og andre risikofaktorer forbundet med en
investering i fondet finner du i avsnittene "Investment Risks and Special
Considerations" og "Investment Risks Applicable to each Fund" i prospektet.

GEBYRER FOR DETTE FONDET
Alle tegnings- og innløsningsgebyrene som oppgis, er maksimale beløp, og i
noen tilfeller kan du betale mindre. Det faktiske beløpet som skal trekkes fra,
kan du få oppgitt fra finansrådgiveren eller distributøren din.
Tallet for løpende gebyrer er basert på et estimat av kostnadene for fondets
virksomhet og forutsetter at forvalteren har en forpliktelse til å sørge for at
utgiftene ikke overstiger beløpet som er angitt i tabellen til venstre som
løpende gebyr. Forpliktelsen kan oppheves ved at aksjonærene får et
forhåndsvarsel. Den utelukker:
Porteføljetransaksjonskostnader, med unntak av tegnings-/innløsningsgebyr
betalt av fondet ved tegning og innløsning av andeler i et annet kollektivt
investeringsforetak. Mer informasjon om gebyrer finner du i selskapets
prospekt.

Gebyrene brukes til å dekke kostnadene til driften av fondet, inkludert
kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer
potensiell vekst i investeringen.
Engangsutgifter som trekkes før eller etter du investerer
Tegningsgebyr

Ingen

Innløsningsgebyr

Ingen

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine før de
investeres, eller før inntektene fra investeringen din utbetales.
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av en finansiell periode
Løpende gebyr

0,85 %

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse betingelser
Resultatavhengig
forvaltningshonorar

Ingen

HISTORISK AVKASTNING
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Merk at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator på fremtidige
resultater. Avkastningen oppgis bare der det finnes tilgjengelig historikk for et
komplett kalenderår.
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Eventuell historisk avkastning vises etter at løpende gebyrer, men ikke
tegnings- og innløsningsgebyr, er trukket fra. Der historisk avkastning oppgis,
beregnes den i andelsklassens valuta og uttrykkes som en prosentvis endring
av andelsklassens netto andelsverdi ved slutten av hvert år.

3,5%

2,6%
Siden denne
klassen ennå ikke har avkastningsdata for ett komplett
0,0% data til å gi investorene en
kalenderår, finnes det ikke tilstrekkelig
indikasjon på historisk avkastning.

Fondet ble lansert i 2015. Andelsklassen ble lansert 29 juni 2015.
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Class I USD Accumulating
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (USD) (Benchmark)

PRAKTISK INFORMASJON
Depotmottaker: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

eksemplar kan fås gratis på forespørsel.

Forvalter: Manulife Investment Management (Ireland) Limited.
Mer informasjon: Gjeldende andelskurs og ytterligere informasjon om fondet
(inkludert gjeldende prospekt og det siste regnskapet) og informasjon om
andre andelsklasser i fondet og andre underfond i selskapet er gratis
tilgjengelig på engelsk på ucits.manulifeim.com eller fra administratoren.
Paraplyfond: Fondet er et underfond av selskapet, et paraplyfond med atskilt
ansvar mellom underfondene, opprettet i henhold til irsk lovgivning. Dette
betyr at hvert underfonds eiendeler og forpliktelser er atskilt ved lov og ikke
kan brukes til å betale forpliktelser for andre underfond i selskapet.
Skattelovgivning: Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som kan ha
innvirkning på din personlige skatteposisjon som investor i fondet. Investorer
bør rådføre seg med sine egne skatterådgivere før de investerer i fondet.
Ansvarsfraskrivelse: Forvalteren kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av
opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante delene av fondets prospekt.
Bytte av andeler: Andeler i fondet eller i en klasse i fondet kan byttes inn
andeler i et annet underfond i selskapet eller en annen klasse i fondet
henhold til visse vilkår og forutsatt at man oppfyller kravene til å investere
slike andre klasser eller underfond. Se avsnittet "Conversion of Shares"
fondets prospekt for ytterligere informasjon.
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Godtgjørelsespolicy: Detaljer om forvalterens godtgjørelsespolicy er
tilgjengelig på forvalterens nettsted som står oppført ovenfor, og et trykt

Dette fondet og forvalteren er autorisert i Irland og reguleres av Irlands sentralbank.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 12. februar 2021.
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