Basfakta för investerare
Förvaltning av tillgångar

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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.

Mirabaud – Sustainable Global Focus
(”delfonden”) är en delfond till Mirabaud SICAV (”fonden”)

Klass P cap. USD (”klassen”) – ISIN: LU2273116579
Fonden förvaltas av Mirabaud Asset Management (Europe) SA (”förvaltningsbolaget”).
Fondföretaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Mål och placeringsinriktning


Delfonden söker efter de bästa investeringsmöjligheterna genom hela
konjunkturcykeln inom det framväxande skuldeområdet genom att
anta en aktiv metod för tillgångsallokering och investera i ett brett
utbud av räntebärande instrument och skuldförbindelser.



Delfonden erbjuder daglig likviditet, varigenom du kan prenumerera på
delfonden eller lösa in dina tillgångar på valfri bankdag i Luxemburg,
med undantag för en bankdag som följer på en bankdag då New Yorkbörsen är stängd.



Delfonden förvaltas aktivt. Andelsklassens jämförelsenorm MSCI AC
World TR Net USD används endast i jämförelsesyfte.







Icke-finansiella överväganden (miljö, socialt ansvar och
bolagsstyrning
(”ESG”))
är
fullständigt
integrerade
i
investeringsprocessen för delfonden. Av den anledningen kommer
delfonden att fokusera på bolag vars starka praxis beträffande miljö,
socialt ansvar och bolagsstyrning har en hållbar påverkan på de
finansiella resultaten. En icke-finansiell analysprocess används för att
tilldela en ESG-poäng baserad på en intern analys och/eller på de
data som tillhandahålls av ett icke-finansiellt värderingsinstitut för att
definiera det godtagbara investeringsområdet.
Metodbegränsningen uttrycks i det faktum att uppgiftslämnarna
kanske inte kan producera ett betyg. För att investera i en emittent
som inte har fått ett betyg av en uppgiftslämnare som är tredje part
får investeringsförvaltaren stöd från Mirabaud Asset Managementgruppens SRI-avdelning.
Klassen är inte berättigad till aktieutdelning.
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Vanligtvis högre avkastning
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Denna syntetiska risk/avkastningsindikator är en riskindikator som
grundas på historisk volatilitet och utgör eventuellt inte en tillförlitlig
indikation på klassens framtida riskprofil.
Risk- och avkastningskategorin som visas är inte ett mål eller en
garanti och kan förändras över tid.
Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Den visade risk- och avkastningskategorin indikerar att delfonden
huvudsakligen investerar i värdepapper som kan uppleva kraftiga
värdeökningar och -nedgångar till följd av utvecklingen av
emittenternas ekonomiska situation, men även genom den politiska
och ekonomiska utvecklingen i de länder där emittenterna befinner
sig eller har betydande aktiviteter.
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Risker som delfonden kan exponeras för och som kanske inte återspeglas
i indikatorn:

Tredje parts-risk: Vid åsidosättande från tredje parter som
del-fondens verksamhet är avhängig av kan störningar och förluster
uppstå.

Risk vid instabilitet på tillväxtmarknader: Tillväxtmarknader kan vara
föremål för politisk, skattemässig och/eller ekonomisk instabilitet som
kan innebära möjligheter för investerare men även större risker.

Risk vid Shanghai Hong Kong Stock Connect: Investeringar i
kinesiska A-andelar på det kinesiska fastlandet utförs via ShanghaiHong Kong Stock Connect, vilket kan medföra ytterligare risker för
begränsning av kvoter, clearing och avveckling, samt reglerings-, driftoch motpartsrisker.
Mer information om andra risker i samband med investeringen i denna
delfond finns i avsnittet om ”riskfaktorer” i Fondens prospekt.
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Avgifter

Tecknings- ochinlösenavgifter
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp som kan tas
ut av dina pengar innan de investeras eller innan intäkterna från din
investering betalas ut. I vissa fall kan du få betala mindre. De tecknings- och
inlösenavgifter som faktiskt tas ut på din investering kan meddelas från din
finansiella rådgivare eller distributör.

Årligavgift
De avgifter som tas ut på dina tillgångar används för att betala kostnaderna
för
att
driva
delfonden,
inklusive
marknadsföringsoch
distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella
tillväxt.
Siffran för de årliga avgifterna är en uppskattning och kan variera från år till
år. Den omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner.
För mer information om avgifter, se avsnittet ”Avgifter och kostnader” i
fondens prospekt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
–
Teckningsavgift*
Inlösenavgift*

–

Konverteringsavgifter*

–

Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgift
0.65%
Tilläggsavgifter
Resultatrelaterad avgift

–

* Till förmån för distributören

Tidigare resultat






Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.
Resultatsiffrorna tar inte hänsyn till tecknings-, inlösen- eller
konverteringsavgifter som kan komma att tas ut.
Historiska data är ännu inte tillräckligt omfattande för att ge en
användbar indikation på tidigare resultat.
Tidigare resultat beräknas i USD.
Andelsklassens jämförelsenorm MSCI AC World TR Net USD
används endast i jämförelsesyfte.

Praktisk information


Förvaringsinstitut: Pictet & Cie (Europe) SA



Prospektet, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporter från fonden kan erhållas kostnadsfritt från fondens säte, förvaltningsbolaget, fondens
representanter och distributörer i länder där fonden är auktoriserad för offentlig distribution eller via www.mirabaud-am.com. Dessa dokument finns
på engelska, franska, tyska, italienska, nederländska, svenska, danska, norska.



Det fullständiga svaret på SRI Transparency Policy finns på webbplatsen för Mirabaud Asset Management https://www.mirabaud-am.com/en/legaldisclaimer.
Substansvärdet per andel beräknas på varje värderingsdag enligt definitionen i prospektet och kan, i likhet med praktisk information, erhållas från
fondens säte.
Fonden lyder under Luxemburgs skattelagar och förordningar. Ditt bosättningsland kan påverka din personliga skattesituation.
Detta dokument beskriver en andelsklass som tillhör en delfond i fonden. Prospektet samt års- och halvårsrapporterna utarbetas för hela fonden.
Tillgångarna och skulderna i fondens olika delfonder är separerade enligt lag.






Du har rätt att omvandla de andelar du innehar i en viss klass till andelar i en annan klass inom samma delfond eller en annan delfond, förutsatt att
du uppfyller villkoren för teckning och innehav av den aktuella klassen. För mer information om andra klasser hänvisar vi till fondens prospekt.



Mirabaud Asset Management (Europe) SA kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns tillgänglig på https://www.mirabaud.com/en/mirabaud-group/internationalpresence/offices/country/luxembourg. Policyn innehåller en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och även uppgifter om personer
som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner. En papperskopia av ersättningspolicyn tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.



Benchmark källa: De fonder eller värdepapper som nämns häri är inte sponsrade, förespråkade eller marknadsförda av MSCI, och MSCI ansvarar inte för
sådana fonder eller värdepapper eller något index på vilket sådana fonder eller värdepapper är baserade, Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning
av den begränsade relationen som MSCI har med Mirabaud Asset Management och eventuella relaterade fonder, samt ytterligare friskrivningar som gäller
eller MSCI-indexet. MSCI-index är den exklusiva egenskapen hos MSCI som inte får reproduceras eller extraheras och användas för något annat ändamål
utan MSCI:s medgivande. MSCI-index tillhandahålls utan några garantier av något slag.
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mirabaud Asset
Management (Europe) SA är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 29 januari 2021.
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