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.

Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (S/D(USD) ISIN: IE00B0XJB447),
en delfond i Natixis International Funds (Dublin) I
Public Limited Company (”bolaget”)
Investeringsförvaltare och grundare: Natixis Investment Managers S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Utsedd investeringsförvaltare: Loomis, Sayles & Company, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen

Mål och placeringsinriktning
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Natixis International Funds (Dublin) I – Loomis
Sayles Global Opportunistic Bond Fund (”fonden”) är att skapa hög
avkastning genom kapitaltillväxt och intäkter.
Placeringsinriktning:
Fonden investerar främst i globala värdepapper avsedda att ge fasta
regelbundna räntebetalningar och så småningom återbetala
kapitalbeloppet på ett framtida datum (”räntepapper”) som väljs ut
opportunistiskt.
Fonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i
globala räntepapper med hög kreditvärdighet (”investment grade”)
(värdepapper med kreditbetyget BBB− från Standard & Poor’s eller
motsvarande betyg från ett annat kreditvärderingsinstitut eller, om de
saknar kreditbetyg, jämförbart betyg enligt investeringsförvaltarens
bedömning) och i globala valutor, inbegripet valutatransaktioner för
säkring och effektiv portföljförvaltning. Fonden kan investera i
räntepapper som emitteras av företag eller emitteras eller garanteras
av stater eller offentliga överstatliga organ, nollkupongare
(värdepapper som inte gör regelbundna räntebetalningar och säljs med
rabatt jämfört med det nominella värdet), Förordning S-värdepapper
(värdepapper som initialt erbjuds endast utanför USA och till personer
som inte utgörs av amerikanska personer – börsintroduktionen är
undantagen från USA:s värdepapperslagar), Regel 144A-värdepapper
(amerikanska värdepapper som erbjuds i en så kallad private
placement) och värdepapper vars värde och utbetalning av intäkter
härrör från och säkras mot en angiven pool med tillgångar eller
fastighetslån via en värdepapperiseringsprocess. Fonden kan investera
i räntepapper som kan vara noterade i valfria valutor och emitterade av
emittenter i länder med tillväxtmarknader för värdepapper. Fonden kan
investera i räntepapper oavsett förfallodag (datumet då kapitalbeloppet
ska återbetalas och räntebetalningarna upphör).
Fonden kan investera upp till en tredjedel av de totala tillgångarna i
kortfristiga värdepapper med hög likviditet, bankinsättningar eller andra

värdepapper än vad som beskrivs ovan, t.ex. hybridobligationer
(skuldpapper som kombinerar obligationers vanliga räntebetalningar
med vissa aktieegenskaper), företagscertifikat (kortfristiga osäkrade
skuldinstrument), så kallade collateralized mortgage obligations
(skuldinstrument med en pool med fastighetslån som säkerhet),
konvertibla värdepapper som följer UCITS-regelverket och andra
specifika amerikanska värdepapper.
Fonden kan investera upp till 20 procent av de totala tillgångarna i
värdepapper med låg kreditvärdighet (”below investment grade”).
Fonden kan investera upp till 25 procent av de totala tillgångarna i
konvertibla obligationer och upp till 10 procent av de totala tillgångarna
i aktier, andra aktierelaterade värdepapper, warranter och depåbevis
för alla sådana aktierelaterade värdepapper.
Fonden förvaltas aktivt och använder en opportunistisk strategi vid
värdepappersurvalet.
Fonden
får
använda
derivat
för
säkringsoch/eller
investeringsändamål.
Fondens basvaluta är amerikanska dollar.
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I
indikativt syfte kan dock fondens avkastning jämföras med indexet
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.
Andelsägare kan sälja tillbaka sina andelar till fonden alla bankdagar i
Irland. Fondens intäkter betalas ut till andelsägarna om andelarna är
utdelande och återinvesteras om andelarna är ackumulerande. Mer
information finns i avsnittet ”Dividend Policy” i informationsbroschyren.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar
att ta ut sina pengar inom tre år.

Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning

Högre risk
Högre möjlig avkastning

Denna klassificering av risk-/avkastningsindikatorn baseras på fondens
allokering till räntemarknader. Historiska data är inte alltid en tillförlitlig
indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan
ändras efter hand. Fondens värde omfattas inte av någon
kapitalgaranti eller något värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär
inte att fonden är ”riskfri”.
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men
återspeglas
inte
på
ett
tillfredsställande
sätt
av
risk/avkastningsindikatorn:
Derivat-/motpartsrisk: Fonden kan ingå noterade och icke-noterade
derivatkontrakt för att uppnå exponering mot underliggande tillgångar
eller för att skydda de direkta tillgångarna. Betalningarna på dessa
kontrakt kan variera beroende på att värdet på de underliggande
tillgångarna ändras. Dessa kontrakt kan leda till att fonden får en högre
marknadsexponering än vad den annars skulle haft, vilket i vissa fall
kan leda till större förluster. Icke-noterade kontrakt ingås med en
specifik motpart. Om motparten går i likvidation eller brister i
fullgörandet av kontraktet kan fonden lida en förlust. Eftersom
kontrakten inte är noterade kan de vara svåra att kurssätta.
Ränterisk: Värdet på räntepapper som innehas av en fond kommer att
stiga eller falla omvänt mot ränterörelser. När räntorna sjunker tenderar
marknadsvärdet på värdepapper med fast avkastning att öka. Räntor
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varierar vanligtvis från ett land till ett annat av olika skäl, däribland
snabba fluktuationer i ett lands penningmängd, ändringar av företagens
och konsumenternas efterfrågan på att låna pengar och faktiska eller
förväntade ändringar av inflationstakten.
Kreditrisk: Fonder som investerar i skuldpapper emitterade av företag,
banker eller statliga organisationer är exponerade mot risken att
emittenten inte kommer att kunna gottgöra skuldinnehavaren
(kapitalbelopp och ränta). Om risken för fallissemang dessutom ser ut
att öka efter inköpet kommer värdet på värdepapperna sannolikt
sjunka.
Risk förknippad med strukturerade instrument (inklusive
värdepapperiseringar): Fonder som investerar i strukturerade
instrument (värdepapper som är kopplade till avkastningen på
underliggande tillgångar, utländska valutor, värdepappersindex, räntor
eller andra finansiella indikatorer) kan vilja ha exponering mot en
underliggande tillgång eller säkra sina direkta tillgångar. Betalningarna
på dessa strukturerade instrument kan variera i takt med att värdet på
de underliggande tillgångarna ändras. Fonder som investerar i
strukturerade instrument emitterade av företag, banker eller andra
organisationer är exponerade mot risken att emittenten inte kommer att
kunna återbetala innehavaren. Dessutom kan dessa instrument
innefatta väsentlig ekonomisk hävstång. Detta kan leda till att fonden
får högre marknadsexponering än vad den annars skulle ha haft, vilket
i vissa fall kan öka förlusterna. Fonderna kanske inte heller kan sälja de
strukturerade instrumenten snabbt och enkelt. Värdepapperisering sker
som en följd av komplexa finansiella konfigurationer som kan vara
förknippade med både juridiska och specifika risker som har samband
med de underliggande tillgångarnas egenskaper.
Mer information om risker finns i avsnittet ”About Risk Considerations” i
informationsbroschyren.

Avgifter för denna fond
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall
kan du behöva betala mindre – det får du reda på av din ekonomiska
Avgifter efter andelsklass – andelsklass S
rådgivare.
*En avgift på upp till 2,00 procent kan tillämpas för en investerare som
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
sysslar med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
Insättningsavgift
3,00 %
En bytesavgift som motsvarar skillnaden mellan andelsklassernas
försäljningsavgifter kan tillämpas om andelsklassen eller fonden som
Uttagsavgift
2,00 % *
du byter till har en högre försäljningsavgift.
Siffran för den årliga avgiften baseras på kostnaderna för året som
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan
löpte ut i december 2018. Siffran kan variera från år till år. Den
de investeras eller innan behållningen betalas ut.
innefattar inte portföljtransaktionskostnader, förutom insättnings/uttagsavgifter som betalas av UCITS-fonden vid köp eller försäljning
Avgifter som tagits ur fonden under året
av andelar i andra företag för kollektiva investeringar.
Årlig avgift:
0,55 % per år
Mer information om avgifter finns i avsnitten ”Fees and
Total Expense Ratio (”TER”)
Expenses” och ”Valuation, Subscription and Redemption” i
fondens
informationsbroschyr,
som
kan
hämtas
från
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
www.im.natixis.com/intl.
Prestationsbaserad avgift:
Ingen
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För denna andelsklass saknas det tillräckliga uppgifter som kan ge
investerare en tydlig bild av tidigare resultat.
6,9%

10%

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på
framtida avkastning.
Detta stapeldiagram visar resultatet för
andelsklassen
S/D(USD)
i
dess
noteringsvaluta netto efter årliga avgifter och
exklusive insättnings- och uttagsavgifter samt
resultatet för Bloomberg Barclays Global
Aggregate Index.
Fondens startdatum: 25 augusti 2000.

4,3%

20%

18,5%

Tidigare resultat

2009

2010

2011

2012

S/D(USD)

2013

0,0%

-2,5%

-5%

-2,6%

0%

2014

2015

2016

2017

2018

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut och administratör:
Investeringsförvaltare och grundare:
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Natixis Investment Managers S.A.
30 Herbert Street
2, rue Jean Monnet
Dublin 2, Irland
L-2180 Luxemburg
Bryttid: D kl. 16:00 (irländsk tid)
Ytterligare information om företaget och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och
räkenskaper för företaget) samt proceduren för byte av andelar från en delfond till en annan kan fås kostnadsfritt från företagets
huvudkontor eller förvaringsinstitutet och administratören. Andelsvärdet kan fås på investeringsförvaltarens huvudkontor eller
från förvaringsinstitutet och administratören.
Tillgångar och skulder i bolagets delfonder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en
delfond har till tillgångarna i den delfonden.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Irland. Beroende på i vilket land du bor kan det påverka din investering. Kontakta din
rådgivare för mer information.
Uppgifter om företagets aktuella ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns på följande
webbplats: http://im.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia av ersättningspolicyn kan även fås kostnadsfritt från bolaget på
begäran.

Ytterligare information
Andelsklass ISIN

Typ av investerare

Årlig avgift

Valuta

Lägsta initiala
investering

Lägsta innehav Utdelnings- policy

S/D(USD)
S/A(USD)
S/D(GBP)
S/A(EUR)
S/D(SGD)
S/A(SGD)
H-S/D(GBP)
H-S/D(EUR)
H-S/D(EUR)
H-S/A(USD)
H-S/A(NOK)
H-S/D(SGD)
H-S/A(SGD)
H-S/A(AUD)
H-S/A(SEK)

Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare
Institutionella investerare

0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år
0,55 % per år

Amerikanska dollar
Amerikanska dollar
Brittiska pund
Euro
Singaporianska dollar
Singaporianska dollar
Brittiska pund
Euro
Euro
Amerikanska dollar
Norska kronor
Singaporianska dollar
Singaporianska dollar
Australiska dollar
Svenska kronor

5 000 000 USD
5 000 000 USD
£3,000,000
€5,000,000
SG$7,000,000
SG$7,000,000
£3,000,000
€5,000,000
€5,000,000
5 000 000 USD
NOK40,000,000
SG$7,000,000
SG$7,000,000
AU$7,000,000
SEK25,000,000

5 000 000 USD
5 000 000 USD
£3,000,000
€5,000,000
SG$7,000,000
SG$7,000,000
£3,000,000
€5,000,000
€5,000,000
5 000 000 USD
NOK40,000,000
SG$7,000,000
SG$7,000,000
AU$7,000,000
SEK25,000,000

IE00B0XJB447
IE00B23XDD39
IE00B1Z6D222
IE00B23XDF52
IE00B7G8FF67
IE00B77PJY33
IE00B1YXW382
IE00B1YXW499
IE00B1Z6D339
IE00B5NLXQ12
IE00BZ1F6V11
IE00B3X58087
IE00B44MT910
IE00BD7YFW27
IE00BF5GR622

Utdelning
Ackumulering
Utdelning
Ackumulering
Utdelning
Ackumulering
Utdelning
Utdelning
Ackumulering
Ackumulering
Ackumulering
Utdelning
Ackumulering
Ackumulering
Ackumulering

Natixis International Funds (Dublin) I plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av bolagets informationsbroschyr.

Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per 13 februari 2019.
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