Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.

Manulife Macro Currency Fund (”fonden”)
Klass E2p EUR Tillväxtandelar IE00BG376D49
En delfond till Manulife Investment Management I PLC (”bolaget”)
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Målsättning: Fonden har som målsättning att ge dig positiv absolutavkastning
under en typisk marknadscykel (exempelvis rullande treårsperioder) genom att
identifiera och utnyttja investeringsmöjligheter på valutamarknader samtidigt
som risknivån i fondens portfölj kontrolleras. Fonden tillämpar en aktivt
förvaltad investeringsstrategi. Fonden använder EURIBOR (3 månader) som
jämförelseränta enbart i jämförelsesyfte och följer inte resultatet för denna
ränta eller någon av de tröskelräntor som anges i tillägget för varje valuta.
Placeringsinriktning: Fonden kommer endast att investera i valutor som
uppfyller vissa krav, det vill säga valutor som den externa fondförvaltaren
anser har allmänt förutsebara drivkrafter för utbud och efterfrågan och som är
oberoende (som alltså inte har en fast växelkurs mot en annan valuta). Den
dag då detta faktablad utfärdas uppfyller följande valutor dessa kriterier:
Australiska dollar, brittiska pund, kanadensiska dollar, euro, japanska yen,
nyzeeländska dollar, norska kronor, singaporianska dollar, svenska kronor,
schweiziska franc och amerikanska dollar. Den externa fondförvaltaren
kommer att fatta investeringsbeslut baserat på prissättingsanomalier mellan
valutor. Sådana prissättningsanomalier kan orsakas av makroekonomiska
faktorer, valutaflöden på utländska marknader och genom förändringar av
investerarnas intresse för en viss valuta.
Fonden kan placera i valutaspottransaktioner, valutaforwards, valutaswappar,
valutafutures och valutaoptioner. En spottransaktion är en valutaväxling som
sker till rådande marknadskurs. Forwards är anpassade kontrakt mellan två
parter om att köpa eller sälja ett visst värdepapper till ett angivet pris på ett
framtida datum. En valutaswap är när en valutaväxling sker till ett angivet pris
på ett framtida datum med en tillbakaväxling till ett angivet pris på ett senare
datum. Futures är kontrakt som ingås på en fondbörs och som skapar en
skyldighet att köpa eller sälja ett visst värdepapper på eller före ett angivet
framtida datum. Optioner är kontrakt där köparen har rätt, men inte
skyldighet, att köpa eller sälja ett visst värdepapper till ett visst pris på eller
före ett angivet framtida datum.

Fonden får investera upp till 10 procent av sina tillgångar i andra system för
kollektiva investeringar med fokus på valutainvesteringar. Fonden får även i
underordnat likviditetssyfte investera i penningmarknadsinstrument och/eller
statsobligationer. Penningmarknadsinstrument är skuldpapper som i allmänhet
ger ägaren ovillkorlig rätt att få en angiven, fast summa pengar på ett angivet
framtida datum. Skuldpapper är investeringar där innehavaren får avkastning i
form av periodiska betalningar och slutligen får tillbaka kapitalbeloppet på
förfallodagen. Statsobligationer är ett slags skuldpapper.
Utdelningspolicy: Denna andelsklass är ackumulerande. Alla intäkter,
utdelningar och annan återbäring kommer oavsett slag att ackumuleras och
återinvesteras i enlighet med fondens målsättning och investeringspolicy.
Fondens valuta: Fondens basvaluta är EUR.
Andelsklassens valuta: Valutan för denna andelsklass är EUR.
Handelsfrekvens: Du kan köpa och sälja andelar alla dagar då Irish Stock
Exchange och New York Stock Exchange är öppna för handel som vanligt.
Denna fond är avsedd som en långsiktig investering och kan därför vara
olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar på kort till
medellång sikt.
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Denna indikator beräknas enligt EU-förordningar utifrån fondens
riskbegränsning och utgör inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida
riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att
förändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är
riskfri. Fonden är exponerad mot ytterligare risker som inte framgår av denna
indikator, inklusive:
Risk med aktiv förvaltning: Då fonden förlitar sig starkt på aktiv förvaltning är
den utsatt för risk. Fondens resultat är beroende av den externa
fondförvaltarens förmåga att välja bra investeringar.
Kredit- och motpartsrisk: Det finns en risk att den som utfärdat skuldpapper
eller en motpart i ett derivatkontrakt inte kan betala ränta, kapitalbelopp eller
avveckling eller för övrigt uppfylla sina skyldigheter.
Valutarisk: Det finns en risk för att förluster uppstår på grund av
växelkursfluktuationer eller valutaregleringar, särskilt som valutamarknaderna
kan vara föremål för stor volatilitet och stora valutafluktuationer under korta
tidsperioder.
Derivatrisk: Derivatmarknadernas komplexitet och snabbt föränderliga struktur
kan öka risken för marknadsförluster.
Hävstångsrisk: Lån och hävstångseffekter kan förstora mindre, negativa
marknadsrörelser till relativt stora förluster.
Likviditetsrisk: Vid vissa tillfällen kan fondens investeringar vara svårsålda,
vilket kan leda till förseningar vid försäljningen av dina andelar.
Modell- och datarisk: Det finns risk för att den information som används i
fondens egenutvecklade kvantitativa modell kan vara felaktig eller ofullständig
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och därmed exponera fonden mot potentiella risker. Detta omfattar fondens
förmåga att sälja tillgångar till önskat pris, eller att fonden måste sälja med
förlust.
Operativ risk: Fonden kan drabbas av betydande förlust på grund av den
mänskliga faktorn, system- och/eller processfel och/eller bristande rutiner.
Risk med statspapper: Det finns en risk att staters regeringar och statliga organ
kan vägra att uppfylla sina betalningsskyldigheter med avseende på utfärdade
eller garanterade obligationer. Det finns ingen adekvat rättsprocess för att
driva in betalningen för statspapper som inte återbetalas, och det finns heller
inga konkursförfaranden där betalningen för obetalda statspapper kan drivas
in.
Ytterligare information om dessa och andra risker förknippade med
investeringar i fonden framgår av informationsbroschyren, i avsnitten
”Investment Risks and Special Considerations” och ”Investment Risks
Applicable to each Fund”.

AVGIFTER FÖR DENNA FOND
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och
distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift

Ingen

Uttagsavgift

Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under räkenskapsperioden
Årlig avgift

0,90 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
20,00 % av andelsklassens överavkastning
jämfört med tillämpligt tröskelvärde** Se
informationsbroschyren och bilagan för mer
information. Den prestationsbaserade avgiften
Prestationsbaserad avgift
som betalades ur andelsklassen föregående
kalenderår uppgick till 3,16 % av andelsklassens
substansvärde.

Eventuella insättnings- och uttagsavgifter som visas är de som maximalt kan
tas ut och i vissa fall kan du komma att betala mindre. Du kan få reda på de
faktiska belopp som kommer att tas ut från din finansiella rådgivare eller
distributör.
Beloppet för den årliga avgiften bygger på en uppskattning av avgifterna för
fondens drift och är föremål för ett åtagande från förvaltaren om att utgifterna
ej får överstiga det belopp som framgår av tabellen till vänster under Årlig
avgift, plus eventuell prestationsbaserad avgift. Detta åtagande kan dras
tillbaka efter föregående meddelande till andelsägarna. Det omfattar inte:
Kostnader för portföljtransaktioner, utom när det gäller insättnings- eller
uttagsavgifter som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett
annat företag för kollektiva investeringar. Mer information om avgifterna
framgår av bolagets informationsbroschyr.
** Tröskelvärdet som används för att beräkna den prestationsbaserade
avgiften för denna andelsklass är 3-månaders EURIBOR.
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andelsklassen ännu saknar resultatuppgifter för ett helt kalenderår finns
det inte tillräckligt med uppgifter för att ge investerare en användbar
indikation på tidigare resultat.

Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikation på framtida
resultat. Resultatet visas endast om det finns resultathistorik för ett helt
kalenderår.
Eventuellt tidigare resultat visas efter avdrag för den årliga avgiften men utan
avdrag för andelsägarnas insättnings- eller uttagsavgifter. Det tidigare
resultatet har i tillämpliga fall beräknats i andelsklassens valuta och uttrycks
som en procentuell förändring av andelsklassens substansvärde i slutet av
varje år.
Fonden skapades 2019. Andelsklassen startades 11 januari 2019.
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PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Shares” i fondens informationsbroschyr för ytterligare information.

Förvaltare: Manulife Investment Management (Ireland) Limited.

Ersättningspolicy: Information om förvaltarens ersättningspolicy finns på
förvaltarens webbplats som anges ovan och en papperskopia kan erhållas
utan kostnad på begäran.

Extern fondförvaltare: First Quadrant, L.P.
Ytterligare information: Det nuvarande andelspriset och ytterligare information
om fonden (inklusive den aktuella informationsbroschyren och de senaste
finansiella rapporterna) samt information om fondens övriga andelsklasser och
bolagets övriga delfonder är tillgängliga utan kostnad på engelska på
ucits.manulifeim.com eller från administratören.
Paraplyfond: Fonden är en delfond till bolaget, en paraplyfond med
segregerat ansvar mellan delfonderna, upprättad enligt irländsk lag. Detta
innebär att varje delfonds tillgångar och skulder är separerade enligt lag och
kan inte användas för att betala skulder för bolagets andra delfonder.
Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagarna i Irland, vilket kan
påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden.
Investerare bör kontakta sina egna skatterådgivare innan de investerar i
fonden.
Ansvarsförklaring: Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondens informationsbroschyr.
Byte av andelar: Andelar i fonden eller i en av fondens andelsklasser kan bytas
mot andelar i en annan av bolagets delfonder eller i en annan av fondens
andelsklasser, förutsatt att vissa villkor samt kraven på investeringar i dessa
andra andelsklasser eller delfonder är uppfyllda. Se avsnittet ”Conversion of

Denna fond samt förvaltaren är auktoriserade i Ireland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 mars 2021.
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