Basfakta för investerare
Wellington Management Funds (Ireland) plc

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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
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MÅL OCH INVESTERINGSPOLICY
2 Fonden strävar efter långsiktig totalavkastning främst via kapitaltillväxt.
2 Fonden förvaltas aktivt och investerar främst i vårdbolag globalt med ett börsvärde

som vanligtvis ligger över 1 miljard USD. Fonden investerar i olika undersektorer
inom hälso- och sjukvård och kan inneha koncentrerade positioner i olika
undersektorer men kommer att ha en bred spridning över emittenter.
2 Fonden investerar i aktier och andra värdepapper med aktieliknande egenskaper,
exempelvis preferensaktier, konvertibla värdepapper och depåbevis. Fonden kan
investera antingen direkt eller via derivat. Upp till 20 procent av fondens
nettotillgångar kan investeras på tillväxtmarknader.
2 Trots att fonden inte har några restriktioner avseende användning av derivat i
investeringssyfte (exempelvis för att få exponering mot ett värdepapper) används
derivat främst för att säkra (hantera) risker.

2 MSCI World Health Care Index (”indexet”) fungerar som ett jämförelseindex för att

jämföra resultatet. Även om fondens värdepapper kan vara komponenter i indexet
beaktas indexet inte under portföljkonstruktionen och investeringsförvaltaren
kommer inte att hantera i vilken omfattning fondens värdepapper skiljer sig från
indexet.
2 Eventuella intäkter som tilldelas andelsklassen från fonden återinvesteras.
2 Andelarna kan köpas eller säljas dagligen i enlighet med prospektet.
2 Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom fem år.
2 I enlighet med fondens tematiska investeringsstrategi kommer fonden sträva efter
att främja sociala egenskaper genom en portfölj som har en kostnadsandel för
forskning och utveckling i förhållande till försäljning som är minst två gånger större
än indexet.
I prospektet anges fullständiga investeringsmål och uppgifter om
placeringsinriktning.
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Indikatorn är inte ett mått på risken för kapitalförlust utan ett mått på tidigare uppoch nedgångar i fondens värde. Den baseras på historiska resultat och är inte alltid
en tillförlitlig indikator för fondens framtida riskprofil. Om fonden har funnits i mindre
än 5 år kan ett representativt historiskt resultat, som jämförbara andelsklasser eller
index, ha använts för att skapa indikatorn.
2 Indikatorn kan ändras efter hand och är inte ett mål eller en garanti.
2 Den lägsta kategorin utgör inte en riskfri investering.
2 Fonden klassas som 6 eftersom det genomsnittliga resultatet under de senaste fem
åren har varierat varje år med ett belopp som har motsvarat eller överstigit 15
procent och understigit 25 procent.
VÄSENTLIGA RISKER SOM ÄR RELEVANTA FÖR FONDEN SOM INTE
ÅTERSPEGLAS AV INDIKATORN:
KAPITAL: Investeringsmarknader utsätts för ekonomiska risker, regleringsrisker och
politiska risker, vilket kan leda till oväntade kapitalförluster.
KONCENTRATION: Koncentration av investeringarna till vissa värdepapper,
sektorer, branscher eller geografiska regioner kan påverka resultatet.
MOTPARTER: De institut som fonden gör transaktioner med eller investerar i, eller
till vilka tillgångar anförtros, kanske inte uppfyller sina skyldigheter. Detta kan
påverka den operativa kapaciteten för eller värdet på din investering.
VALUTA: Fondens värde kan påverkas av ändrade valutakurser. Osäkrad valutarisk
kan utsätta fonden för betydande volatilitet.
DERIVAT: Specifika risker som operativa problem, komplexitet och värdering kan
vara kopplade till den möjliga användningen av derivat.
AKTIER: Investeringar kan vara volatila och fluktuera enligt marknadsförhållanden,
enskilda företags resultat och den bredare aktiemarknadens resultat.

RISKSÄKRING: Ingen risksäkringsstrategi som använder derivat kan garantera en
perfekt risksäkring.
LIKVIDITET: Fonden kan investera i värdepapper med lägre likviditet som kan vara
svåra att köpa eller sälja vid en lämplig tidpunkt och/eller till ett skäligt pris.
OPERATIV: Effekterna av sammanbrott i system, interna procedurer och mänskliga
fel.
SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG: Värdet på små och medelstora företag kan
uppvisa högre volatilitet än hos stora företag. Även likviditeten kan vara lägre.
HÅLLBARHET: hållbarhetsrisker är miljöhändelser, sociala händelser och
bolagsstyrningshändelser samt miljöförhållanden, sociala förhållanden och
bolagsstyrningsförhållanden som kan leda till faktiska och potentiella negativa
konsekvenser för värdet på investeringar. Information om olika typer av
hållbarhetsrisker finns i fondens prospekt.
En mer ingående beskrivning av de riskfaktorer som gäller för fonden anges i
avsnittet ”Risk Factors” i prospektet.
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AVGIFTER
Avgifterna du betalar används till att driva fonden inklusive kostnader för
marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella
tillväxt.
ENGÅNGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖRE ELLER EFTER INVESTERINGSTILLFÄLLET
Teckningsavgift

5.00%

Inlösenavgift

0.00%

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras / innan vinsten
på din investering betalas ut. Din finansiella rådgivare eller ditt ombud kan komma
att debitera en separat transaktionsavgift.

Siffran för årliga avgifter grundas på utgifterna för 12-månadersperioden som
slutade i december 2020. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat.
De årliga avgifterna inbegriper inte fondens transaktionskostnader, med undantag
för depåavgifter och en tecknings- och inlösenavgift som betalas av fonden vid köp
och försäljning av aktier i ett annat företag för kollektiva investeringar.
Teckningsavgiften som anges i avsnittet ”Engångsavgift” är det högsta belopp som
din finansiella rådgivare eller ditt ombud kan dra från din teckning innan investering.
Investerare bör rådfråga sin finansiella rådgivare eller sitt ombud om den faktiska
teckningsavgiften och eventuella andra transaktionsavgifter som ska betalas till den
finansiella rådgivaren eller ombudet.
En mer ingående beskrivning av de avgifter som gäller för fonden ges i avsnittet ”
Charges and Expenses” i prospektet.

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET
Årliga avgifter

1.97%

AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER
Resultatrelaterad avgift

Ingen

TIDIGARE RESULTAT
2 Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat.
2 Alla resultat i andelsklassen uttrycks som en procentuell förändring av

% avkastning

andelsklassens substansvärde vid varje årsslut, justerat för att spegla
återinvestering av eventuell utdelning som redovisats för året. Resultatet visas
efter avdrag för förvaltningsavgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter eller
skatter som kan uppstå på grund av en investering i denna andelsklass tas inte med
i beräkningen.
2 Andelsklassens startår är 2006.
2 Diagrammet visar fondens årliga avkastning i USD.
2 Andelsklassen förvaltas inte i förhållande till ett index.

Resultat för andelsklass
MSCI World Health Care NET

PRAKTISK INFORMATION
FÖRVARINGSINSTITUT: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
MER INFORMATION: Ytterligare information om fonden eller andra andelsklasser
eller fonder i paraplyfonden, inklusive prospektet, den senaste årsrapporten,
eventuella efterföljande halvårsrapporter och andelspriser kan erhållas via e-post
eller genom att ringa fondens överföringsombud. Se kontaktuppgifter nedan.
Dokumenten finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska.

SKATTELAGSTIFTNING: Skattelagstiftningen i bolagets hemland kan påverka
investerarens personliga skattesituation.
ANSVARSFRISKRIVNING: Wellington Luxembourg S.à r.l. kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av paraplyfondens prospekt.

Tfn: +353 1 242 5452
E-post: WellingtonGlobalTA@statestreet.com

BOLAGSINFORMATION: Det här dokumentet beskriver en andelsklass i en av
bolagets fonder. Prospektet och de årliga rapporterna utarbetas för hela det bolag
vars namn framgår i början av dokumentet.

SEGREGERAT ANSVAR: Tillgångar och skulder för varje fond är segregerade enligt
lag. I enlighet med detta ansvarar varje fond endast för sina egna skulder.

SWING PRICING: Fondens substansvärde kan spädas ut på grund av att investerare
köper eller säljer andelar till en kurs som inte beaktar handelskostnader.I syfte att
motverka detta tillämpas för närvarande en delvis swing pricing-mekanism för att
skydda andelsägarnas intressen.

BYTESRÄTT: Investerarna kan byta från en andelsklass eller fond till en annan,
förbehållet att vissa villkor som anges i prospektet uppfylls.

ERSÄTTNINGSPOLICY: En kopia av bolagets ersättningspolicy och rutiner finns på
http://sites.wellington.com/KIIDS_wmf/. En papperskopia tillhandahålls
kostnadsfritt på begäran.

Wellington Management Funds (Ireland) plc är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Wellington Luxembourg S.à r.l. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn
utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per den 15/09/2021.

