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Detta dokument ger dig basfakta för investerare om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs 

enligt lag för att hjälpa dig att förstå karaktären och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den 

så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund är en delfond till Liontrust Global Funds plc. Förvaltaren är 
Bridge Fund Management Limited. Detta dokument baseras på andelskategorin A1 EUR ackumulerande (ISIN: IE00BYWSTD52), 
som är den representativa andelsklassen för alla andelsklasser som anges i detta dokument. 

 

 
 

FAKTABLAD MED 
BASFAKTA FÖR 
INVESTERARE

Mål 
■ Fonden siktar på att maximera den totala avkastningen (en kombination av inkomst 

och kapitaltillväxt) på lång sikt (fem år eller längre) genom att investera i hållbara 
värdepapper, framför allt bestående av europeiska värdepapper med hög 
kreditvärdighet och fast avkastning. 

Policy 
■ Fonden anses vara aktivt förvaltad med koppling till riktvärdet/riktvärdena i 

avkastningstabellen givet det faktum att fonden använder riktvärdet/riktvärdena i 
syfte att jämföra fondens avkastning. Riktvärdet/riktvärdena används inte för att visa 
fondens innehav, och fonden kan ha hela kapitalet investerat i värdepapper som inte 
ligger till grund för riktvärdet. 

■ Fonden investerar minst 80% av sina tillgångar i obligationer som emitterats av företag 
som är denominerade i företagsobligationer i euro eller företagsobligationer som inte 
är i euro men som säkras tillbaka till euro.  

■ Fokus ligger på företagsobligationer som klassas som "investment grade" (dvs. de som 
uppfyller en viss kreditvärdighet). 

■ Fonden investerar i företag som tillhandahåller eller producerar mer hållbara 
produkter och tjänster samt har ett mer progressivt tillvägagångssätt för hanteringen 
av frågor som rör miljö, samhälle och ekonomisk styrning (ESG).   

■ Även om fokus ligger på företagsobligationer som klassas som "investment grade" kan 
fonden även investera i statsobligationer, högavkastningsobligationer, kontanter eller 
tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter. 

■ I de fall fonden investerar i tillgångar som är denominerade i andra valutor än euro, 
säkras placeringarnas valutaexponering vanligtvis tillbaka till euro. Högst 10 procent av 
fondens valutaexponering kan vara osäkrad, vilket betyder att upp till 10 procent av 
fondens tillgångar kan vara exponerade mot riskerna med att investera i en annan 
valuta. 

■ Fonden kan investera både direkt och genom användning av derivat. Användningen av 
derivat kan skapa hävstångseffekt (dvs. att fonden tar en marknadsexponering som 
överstiger värdet av dess tillgångar). 

Rekommendation 
■ Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 

5 år. 
Hur du köper 
■ Du kan köpa eller sälja varje vardag (dvs. inte under helger eller allmänna helgdagar). 

Ordern måste mottas senast kl. 11.59 (irländsk tid) för verkställighet vid midnatt som 
värderingstidpunkt. Du hittar mer information på www.liontrust.co.uk. 
 
  

Investeringsprocess 
■ Makroekonomisk analys används för att ge förvaltaren en översiktlig bild av världen 

och är till stor hjälp för att utforma portföljen och graden av riskaptit. Efter det riktar 
förvaltarna in sig på utfärdare av hög kvalitet och tror att det kan minska den 
obligationsspecifika risken. Kvalitetsbedömningen är en utmärkande del av deras 
process, där de kombinerar traditionell kreditanalys med en detaljerad 
hållbarhetsbedömning enligt sin äganderättsskyddade modell. 

■ Fondförvaltarna bedömer enskilda obligationer efter vilken avkastning de förmodas ge 
på lång sikt och efter absolut och relativ värdering. Det är meningslöst att investera i 
en obligation enkom för att den är billig visavi andra i sektorn, om fondförvaltarna tror 
att den totala avkastningen inte är attraktiv för fondinnehavarna. 

■ Fondförvaltarna letar efter fonderna med det bästa värdet som har utfärdare av hög 
kvalitet över kapitalstrukturen, längs mognadskurvan och är utfärdade på de primära 
kreditmarknaderna (Storbritannien, USA och Europa). 

■ Minst 90 % av fondens investeringar kommer att bedömas i linje med fondens 
hållbarhetskriterier. 

 

Risk- och avkastningsprofil 
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■ Risk/avkastningsindikatorn (SRRI) baseras på historiska data och kan inte ses som 
tillförlitlig för att mäta fondens framtida riskprofil. 

■ Risk/avkastningsindikatorn som visas garanteras inte förbli densamma och kan ändras 
med tiden. 

■ Den lägsta kategorin (1) innebär inte att det inte föreligger någon risk. 
■ Fondens risk/avkastningskategori har beräknats med hjälp av metoden som Europeiska 

kommissionen har tagit fram. Den baseras på hur snabba tidigare värdeförändringar 
för fonden, en representativ fond eller ett representativt index har varit. 

■ Fonden kategoriseras 3 främst för sin exponering mot en diversifierad portfölj av 
skuldinstrument tillsammans med ett antal derivatpositioner. 

■ SRRI kanske inte helt tar hänsyn till följande risker: 
 – Obligationer påverkas av förändringar i räntenivån och deras värde och de 

intäkter de genererar kan stiga eller minska som en följd; 
 – En obligationsutgivares kreditvärdighet kan också påverka den obligationens 

värde. Obligationer som ger högre inkomst medför vanligtvis också en högre risk, 
eftersom obligationernas utfärdare kan ha svårt att betala sina skulder. 
Obligationernas värde kan påverkas avsevärt om utfärdaren antingen vägrar 
betala eller inte kan betala. 

■ Fonden kan investera i derivat. Derivat används för att skydda mot valuta-, kredit- eller 
ränterörelser eller för investeringsändamål. Det finns en risk att förluster kan uppstå 
från positioner i derivat eller att motparter kan underlåta att genomföra transaktioner. 

■ Fonden använder derivatinstrument som kan resultera i högre kontantnivåer. 
Kontanter kan sättas in hos flera kreditmotparter (t.ex. internationell banker) eller i 
kortfristiga obligationer. En kreditrisk uppstår om en eller flera av dessa motparter inte 
kan återlämna de insatta kontanterna. 

■ Fonden har såväl hedgade som ohedgade aktieklasser tillgängliga. Hedged 
andelsklasserna använder valutaterminskontrakt för att skydda avkastningen i fondens 
basvaluta. 

■ Fonden kan då och då stöta på likviditetsbegränsningar. Deltagandegraden på 
annonserade volymer kan sjunka på grund av den mindre likvida karaktären hos de 
nuvarande marknadsförhållandena. 

■ Motpartsrisk: alla derivatkontrakt, inklusive valutasäkring, kan medföra risker om 
motparten går under. 

■ ESG Risk: thär kan finnas begränsningar för tillgängligheten, fullständigheten eller 
noggrannheten hos ESG-information från tredjepartsleverantörer, eller inkonsekvenser 
i övervägandet av ESG-faktorer mellan olika tredjepartsdataleverantörer, givet ESG:s 
föränderliga natur. 

■ För fullständig information om fondens risker, se prospektet som kan erhållas från 
Liontrust (adress på nästa sida) eller online på www.liontrust.co.uk. 
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Bridge Fund Management Ltd kan endast hållas ansvarigt i den mån något uttalande i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller inkonsekvent med relevanta delar av 
fondens prospekt. Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt per den 16 augusti 2022.

Avgifter för fonden 

■ Avgifterna som du betalar används för att täcka kostnaderna för att driva
fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa
avgifter minskar den potentiella ökningen av din investering.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter att du investerar

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift Ingen

■ Detta är det högsta belopp som kan tas ut från dina pengar innan de investeras.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter Klass A1 EUR Acc: 1,08%

Klass A5 EUR Acc: 0,58%

Klass A8 EUR Acc: 0,43%

■ Tecknings- och inlösenavgifterna som visas är maximibelopp. I vissa fall är det 
möjligt att du kan betala mindre – du kan få reda på detta från din finansiella 
rådgivare.

■ De årliga avgifterna baseras på avgifter för det år som slutade 30 Juni 2022.
Beloppet kan variera från år till år. Det omfattar inte:

– portföljens transaktionskostnader, förutom då en tecknings-/inlösenavgift 
betalas av fondföretaget när de köper eller säljer andelar i andra kollektiva
investeringsfonder.

■ Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i 
fondprospektet, som kan laddas ner från www.liontrust.co.uk.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Ingen

Tidigare resultat 

■ Historisk avkastning är ingen garanti för god framtida
avkastning. Den är framräknad utifrån antagandet att
fondens disponibla intäkter återinvesteras. Den 
historiska avkastningen som visas i diagrammet tar 
hänsyn till alla avgifter utom för köp och avyttring av 
fonden.

■ Fondens lanseringsdatum är 29 maj 2018.

■ Klass A1 EUR Acc lanseringsdatum är 29 maj 2018.

■ Fondens basvaluta är euro.

Praktisk information 

Förvaltare och auktorisation Denna fond är en delfond från Liontrust Global Funds plc, ett öppet investeringsföretag av paraplytyp med variabelt kapital och 
segregerad betalningsskyldighet mellan delfonderna. Bridge Fund Management Limited är auktoriserad i Irland och faller under 
Central Bank of Irelands tillsyn. Fonden är även erkänd i olika EU-medlemsstater och Storbritannien. Mer detaljer om vilka länder 
fonden är registrerad för försäljning i kan begäras från Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.

Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 

Placeringsrådgivare Liontrust Investment Partners LLP. 

Ytterligare information Information för schweiziska investerare 
För intressenter finns företagets bolagsordning, prospektet, informationsdokument för investerare samt årsrapporter och, om 
tillämpligt, halvårsrapporter tillgängliga kostnadsfritt från representanten och betalningsombudet i Schweiz: RBC Investor Services 
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.
Kopior av prospektet, företagets bolagsordning, UCITS-regler och centralbankens UCITS-regler, materiella avtal samt de senaste 
års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga utan kostnad från Liontrust Global Funds Plc. De finns även i elektronisk form på 
www.liontrust.co.uk.

Beskattning Irlands skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation. 

Fondkurser och övrig information Fondens senast publicerade kurser kan fås från Liontrust Investment Partners LLP på www.liontrust.co.uk, genom att skriva till oss 
på 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, England eller ringa +44 (020) 7412 1777 under kontorstid (kl. 9.00–17.30 engelsk tid).

Klassen A1 EUR Acc är den representativa andelsklassen för alla andelsklasser som anges i detta dokument, vilka är tillgängliga 
enligt beskrivningen i prospektet.

Rätt att byta mellan delfonder Investerare kan byta mellan andra delfonder inom Liontrust Global Funds plc utan kostnad. Detaljer runt detta finns i prospektet. 

Ersättning Information om förvaltarens aktuella ersättningspolicy publiceras online på https://bridgeconsulting.ie/management-company-
services, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner godkänns för anställda samt information om 
ersättningskommittén. Förvaltaren kan tillhandahålla en papperskopia kostnadsfritt på begäran.
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