Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte 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.

Manulife U.S. Large Cap Equity Fund (het "Fonds")
Class I USD Accumulating IE00BXNSY102
Een compartiment van Manulife Investment Management I PLC (de "Vennootschap")
DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
Beleggingsdoelstelling: De belangrijkste beleggingsdoelstelling van het fonds
is kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds maakt gebruikt van een actief
beheerde beleggingsstrategie. Het fonds maakt uitsluitend voor
vergelijkingsdoeleinden gebruik van de S&P 500 Index als benchmark; het
volgt de performance van de benchmark niet.
Beleggingsbeleid: Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds
minstens 80% van het totale vermogen in aandelen en vergelijkbare
instrumenten (zoals gewone aandelen, preferente aandelen en certificaten van
aandelen) van largecaps (bedrijven die op het moment van aankoop een
marktkapitalisatie hebben binnen de marktkapitalisatiebandbreedte van de
bedrijven in de S&P 500 Index). De S&P 500 Index is een index van 500
aandelen die zijn gekozen op basis van factoren zoals marktgrootte, liquiditeit
en sectorindeling. De S&P 500 Index is ontworpen als toonaangevende
indicator van Amerikaanse aandelen en het is de bedoeling dat deze de
risico- en rendementskenmerken van het universum van Amerikaanse
largecaps weergeeft. Het fonds kan ook beleggen in warrants en rechten om
gewone of preferente aandelen te kopen en ETF’s en vastgoedfondsen
(REIT’s).
Het fonds bevat gewoonlijk 40 tot 65 grote bedrijven in uiteenlopende
sectoren.
Het fonds kan trachten te profiteren van de kortdurende marktvolatiliteit door
te beleggen in herstructurerende bedrijven of aanstaande overnames.
Het fonds kan maximaal 20% van de intrinsieke waarde beleggen in nietAmerikaanse effecten.

Moody's Investors Service, Inc. en daarmee vergelijkbare obligaties indien
geen rating beschikbaar is. Bij het selecteren van obligaties zoekt de
onderbeheerder van het fonds naar de effecten die naar zijn mening de
gunstigste risico-opbrengstverhoudingen hebben.
Het fonds kan transacties in financiële derivaten aangaan, zoals futures, opties
en valutatermijncontracten, steeds met het oog op het verminderen van risico
en/of het verkrijgen van een efficiënte marktblootstelling. De leverage
(hefboomwerking) voor het fonds als gevolg van het gebruik van financiële
derivaten mag niet meer bedragen dan 100% van de intrinsieke waarde van
het fonds.
Uitkeringsbeleid: Deze categorie is een herbeleggende categorie. Alle
inkomsten, dividenden en andere uitkeringen van welke aard dan ook worden
in het fonds gehouden en worden herbelegd overeenkomstig de
beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds.
Valuta van het fonds: De basisvaluta van het fonds is de USD.
Valuta van de aandelencategorie: De valuta van deze categorie is de USD.
Handelsfrequentie: U kunt aandelen kopen en verkopen op elke dag waarop
de Irish Stock Exchange en de New York Stock Exchange normaal geopend
zijn.
Dit fonds is bedoeld als een langetermijnbelegging en is daarom mogelijk niet
geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte tot middellange
termijn op te nemen.

Het fonds kan maximaal 20% van de intrinsieke waarde beleggen in obligaties
ongeacht de looptijd, waarbij maximaal 15% van de intrinsieke waarde mag
worden belegd in obligaties met een lagere rating dan investment grade, met
als laagste rating CC van Standard & Poor's Ratings Services of Ca van
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Deze indicator is berekend in overeenstemming met de regelgeving van
de EU op basis van historische cijfers van het fonds en is geen
betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De getoonde
risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd
veranderen. Deze indicator geeft aan hoe sterk de koers van een
aandelencategorie over tijd schommelt (volatiliteit). De laagste categorie
betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Het fonds is
blootgesteld aan bijkomende risico's die niet zijn opgenomen in deze
indicator, inclusief, maar niet beperkt tot:
Risico in verband met actief beheer: Doordat het fonds sterk vertrouwt op
actief beheer loopt het risico. De resultaten van het fonds hangen af van
het vermogen van de onderbeheerder om goede effecten te selecteren.
Concentratierisico: De fondsbeleggingen zijn gericht op effecten van
Amerikaanse emittenten en kunnen geconcentreerd zijn in één of een
klein aantal sectoren. Gebeurtenissen die effect hebben op een specifieke
sector of Amerikaanse markten in het algemeen kunnen een groter
negatief effect hebben op het rendement dan in het geval van een
(geografisch) breder gespreid fonds.
Kredietrisico en tegenpartijrisico: Het is mogelijk dat een partij waarmee
het fonds een overeenkomst aangaat met betrekking tot effecten of voor
het bewaren van de fondsactiva, niet voldoet aan de verplichtingen of
failliet gaat, waardoor het fonds blootstaat aan een financieel verlies.
Valutarisico: Het fonds kan beleggen in effecten die in andere valuta's
dan de basisvaluta zijn uitgedrukt. Schommelingen in de wisselkoersen
kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van uw
belegging. Er mag gebruik worden gemaakt van valutaafdekkingstechnieken (hedging), maar deze bieden geen garantie dat het
valutarisico volledig wordt uitgesloten.
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Risico met betrekking tot opkomende markten: Opkomende markten zijn
gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan
ontwikkelde markten. Deze brengen extra markt-, krediet-, valuta-,
liquiditeits-, juridische en andere risico's met zich mee vergeleken met
ontwikkelde markten.
Risico van aandelen en vergelijkbare instrumenten: Beleggingen in
aandelen zijn onderhevig aan grotere schommelingen in de marktwaarde
dan andere beleggingscategorieën die het gevolg zijn van factoren zoals
bedrijfsresultaten, de perceptie van beleggers, trends op de
aandelenmarkten en algemene economische omstandigheden. Dit leidt
tot schommelingen in de koers van het fonds.
Risico van financiële derivaten en hefboomwerking: Financiële derivaten
kunnen snel in waarde schommelen en leverage (hefboomwerking) als
gevolg van derivaten kan leiden tot verliezen die groter zijn dan het
oorspronkelijk voor de betreffende derivaten betaalde bedrag.
Risico van largecaps: Bedrijven met een grote marktkapitalisatie
(largecaps) reageren mogelijk langzamer op problemen en maken een
langzamere groei door dan kleinere bedrijven. Dit kan leiden tot een
lager rendement op de beleggingen van het fonds.
Liquiditeitsrisico: Op sommige momenten kan het moeilijk zijn om de
beleggingen van het fonds te verkopen, waardoor er vertraging kan
optreden wanneer u uw aandelen verkoopt.
Operationeel risico: Het fonds kan aanzienlijke verliezen lopen als gevolg
van menselijke fouten, systeem- en/of procesfouten, en/of inadequate
procedures of controles.
Aanvullende informatie over deze en andere risico's die gepaard gaan
met beleggen in het fonds, vindt u onder "Investment Risks and Special
Considerations" en "Investment Risks Applicable to each Fund” in het
prospectus van het fonds.

KOSTEN VAN DIT FONDS
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het
fonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze
kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

Geen

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden
voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging
worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één boekjaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

0,85%

De getoonde instap- en uitstapvergoeding zijn maximumcijfers en in sommige
gevallen betaalt u mogelijk minder. Uw financieel adviseur of distributeur kan
u meer informatie geven over het werkelijke bedrag dat in rekening wordt
gebracht.
Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op een schatting van de kosten
van de activiteiten van het fonds en hiervoor geldt dat de Beheerder heeft
toegezegd de kosten niet hoger worden dan het percentage dat in de tabel
links bij lopende kosten is aangegeven. Dit kan veranderen na voorafgaande
kennisgeving aan de aandeelhouders. Hierin zijn niet opgenomen:
Portefeuilletransactiekosten,
met
uitzondering
van
instapen
uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij de aankoop of verkoop van
deelnemingen in een andere instelling voor collectieve belegging. Meer
informatie over de kosten vindt u in het prospectus van de vennootschap.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken
Geen

Prestatievergoeding

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
40%

Wij wijzen erop dat resultaten uit het verleden geen betrouwbare indicator
vormen voor toekomstige resultaten. De in het verleden behaalde resultaten
worden alleen getoond wanneer resultaten voor een volledig kalenderjaar
beschikbaar zijn.
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De in het verleden behaalde resultaten worden getoond na aftrek van de
lopende kosten maar vóór aftrek van eventuele instap- of
uitstapvergoedingen. Waar van toepassing zijn de in het verleden behaalde
resultaten berekend in de valuta van de aandelencategorie en worden
uitgedrukt als een procentuele verandering van de intrinsieke waarde van de
aandelencategorie aan het einde van elk jaar.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Beheerder: Manulife Investment Management (Ireland) Limited.
Aanvullende informatie: De actuele koers en verdere informatie over het fonds
(met inbegrip van het huidige prospectus en de laatste (half)jaarrekening),
alsmede informatie over de andere aandelencategorieën van het fonds en de
andere
compartimenten
van
de
vennootschap,
vindt
u
op
ucits.manulifeim.com of zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij het
administratiekantoor.

fonds worden omgewisseld voor aandelen van een ander compartiment van
de vennootschap of een andere categorie van het fonds. Meer informatie vindt
u onder 'Conversion of Shares' in het prospectus van het fonds.
Beloningsbeleid: Informatie over het beloningsbeleid van de beheerder is
beschikbaar op de hierboven vermelde website van de beheerder. Een gedrukt
exemplaar is op verzoek gratis verkrijgbaar.

Paraplufonds: Het fonds is een compartiment van de vennootschap, een
paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten, en
is opgericht naar Iers recht. Dit betekent dat de activa en passiva van elk
compartiment wettelijk gescheiden zijn en niet kunnen worden gebruikt om de
verplichtingen van andere compartimenten van de vennootschap te voldoen.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderworpen aan de Ierse
belastingwetgeving en dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke
belastingsituatie als belegger in het fonds. Beleggers dienen hun eigen
belastingadviseurs te raadplegen alvorens te beleggen in het fonds.
Aansprakelijkheidsverklaring: De beheerder kan uitsluitend aansprakelijk
worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, onjuist of in strijd is met de desbetreffende delen van het
prospectus van het fonds.
Omwisselen van aandelen: In bepaalde omstandigheden en indien wordt
voldaan aan de voorwaarden voor belegging in dergelijke andere categorieën
of compartimenten, kunnen aandelen in het fonds of in een categorie van het

Aan dit fonds en de beheerder is vergunning verleend in Ireland en zij staan onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2021.
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