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.

Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund ("fond")
en delfond till Neuberger Berman Investment Funds plc
SEK A Ackumulerande andelsklass, IE00BYMJ8H55
Fonden förvaltas av Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden har som mål att uppnå en genomsnittlig avkastning om 1–2 procent över
jämförelseindexet, före avgifter, under en marknadscykel (typiskt sett 3 år) genom att
främst investera i skuldpapper utfärdade av bolag i tillväxtmarknadsländer (mindre
utvecklade länder). Det finns inga garantier för att fonden i slutänden uppnår
investeringsmålet.
Fonden förvaltas med en disciplinerad approach som inleds med en analys av
marknadsmiljön och den globala ekonomin. Inom detta ramverk omfattar de externa
investeringsförvaltarnas (eller förvaltarens, där detta är tillämpligt) approach att skapa sig
en syn på de ekonomiska utsikterna och identifiera tillgångsslag med attraktiva
värderingar och likviditet.
Denna approach utgör grunden för fondens tillgångsallokering och lands- och
valutaviktning. Urvalet av investeringar är resultatet av fundamental analys i ett försök att
identifiera emittenter som anses vara undervärderade och ha hög kreditkvalitet.
Investeringarna kommer främst att ske i hårdvalutor (vilka definieras som amerikanska
dollar, euro, brittiska pund, japanska yen och schweiziska francs), men upp till en
tredjedel av fonden kan vara noterad i lokala valutor. Investeringarna kommer främst att
ske i företagsobligationer, men upp till en tredjedel av fonden kan vara investerad i
statsobligationer.
Investeringar kan göras i skuldpapper som har hög kreditvärdighet (investment grade), är
högavkastande eller saknar kreditbetyg. Värdepapper med hög kreditvärdighet
(investment grade) är högt värderade värdepapper, i allmänhet sådana som tilldelats
kreditbetyget Baa3, BBB- eller högre av ett eller fler erkända kreditvärderingsinstitut.
Högavkastande obligationer har lägre kreditvärdighet då de medför ökad risk för att man
inte återfår sin investering men ger typiskt sett högre avkastning för att göra dem
attraktiva för investerare. Under normala marknadsförhållanden förväntar sig de externa
investeringsförvaltarna (eller förvaltaren, där detta är tillämpligt) att fondens

genomsnittliga ränteduration ska ligga inom området +1,5 år och -1,5 år jämfört med
jämförelseindexet.
Fonden är aktivt förvaltad och begränsas inte av jämförelseindexet, JPMorgan CEMBI
Diversified (Total Return, USD), vilket används i syfte att jämföra resultatet. Fondens
placeringsinriktning begränsar hur mycket fondens innehav kan avvika från
jämförelseindexet. Denna avvikelse kan vara betydande.
Mer information om fondens hållbarhetsfaktorer framgår av informationsbroschyren.
Denna fond kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar och lämpar sig bättre som del
av en diversifierad portfölj.
Du kan sälja dina andelar varje dag som finansmarknaderna i London och New York
håller öppet.
Eftersom dina andelar är noterade i svenska kronor och fonden är noterad i amerikanska
dollar används valutaterminskontrakt för att minska effekten av valutakursförändringar.
Avkastningen på dina andelar betalas inte ut utan återinvesteras för att få kapitalet att
växa.
Transaktionskostnaderna kommer att minska fondens avkastning.
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Denna fond tillhör kategori 4 på grund av sin historiska volatilitetsnivå. Då andelsklassen
har mindre än 5 års avkastningshistorik omfattar den historiska volatiliteten avkastning
från jämförelseindexet/en representativ portfölj. Fonden gör ett antal olika investeringar.
En del av dessa kan variera väsentligt i pris från dag till dag på grund av ett antal
faktorer.
Fondens huvudsakliga risker är:
 Marknadsrisk: Risken för en förändring i en positions värde som ett resultat av
underliggande marknadsfaktorer, inklusive bolags övergripande resultat och
marknadens uppfattning om den globala ekonomin. Dessutom föreligger viss risk på
grund av att fonden investerar i verksamheter som är knutna till mindre avancerade
länder och ekonomier. Marknaden för investeringar i sådana länder kan vara mindre
utvecklad, vilket gör det svårt för fonden att sälja sina investeringar på sådana
marknader, och politisk och social instabilitet kan leda till en minskning av värdet på
investeringar i sådana länder. Redovisnings- och revisionsstandarder samt
tillgängligheten av finansiell information kan skilja sig åt på de olika marknader där
fonden investerar.
 Likviditetsrisk: Risken att fonden inte snabbt kan sälja en placering till marknadsvärdet.
Detta kan påverka fondens värde och, under extrema marknadsförhållanden, dess
förmåga att uppfylla en begäran om inlösen på begäran. För att motverka denna risk
bevakar fonden aktivt likviditeten hos sina placeringar. Dessutom kan vissa segment av
de globala räntemarknaderna vara utsatta för perioder med lägre likviditet på grund av
marknadshändelser eller stora försäljningar och öka risken för att värdepapper eller
andra ränteinstrument inte kan säljas eller säljs till reducerat pris under perioderna
ifråga. Sådana händelser kan göra det svårt för fonden att uppfylla större volymer av
begäran om inlösen och kan även påverka fondens värde, då den lägre likviditeten kan
speglas i en minskning av fondtillgångarnas värde.
 Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sin skyldighet att betala för ett köp, ett
kontrakt eller någon annan transaktion på förfallodagen. Vid insolvens hos en
institution som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller agerar
motpart för derivat eller andra instrument kan fonden exponeras mot finansiella
förluster.
 Kreditrisk: Risken att den som utfärdar en obligation inte kan betala ränta eller
återbetala en skuld, vilket kan orsaka tillfälliga eller permanenta förluster för fonden.
Denna risk ligger över genomsnittet för investeringar med sämre kreditbetyg.
 Ränterisk: Risken för räntefluktuationer som påverkar värdet hos obligationer med fast
ränta. Obligationer med längre löptid är mer känsliga för räntefluktuationer och risken
minskar vanligtvis för obligationer med lägre kreditvärdighet och kortare löptid.
 Derivatrisk: Fonden kan använda vissa typer av derivatinstrument (inklusive vissa typer

av komplexa instrument) för att erhålla eller öka sin exponering mot de underliggande
tillgångarna eller för att uppnå korta positioner, där fonden kan dra nytta av en
minskning av en underliggande tillgångs värde, eller för att försöka skydda sina
tillgångar mot vissa av de risker som beskrivs i detta avsnitt. Detta kan öka fondens
hävstång betydligt. Hävstång är en investeringsteknik som ger investeraren större
exponering mot en tillgång än det investerade beloppet, vilket kan orsaka stora
variationer (både positiva och negativa) i dina andelars värde. Användningen av
derivat kan leda till att fonden uppnår en exponering som överstiger 100 procent av
andelsvärdet, vilket kan orsaka betydande förluster för portföljen. En komplett lista
över de typer av derivat som fonden kan använda finns i informationsbroschyren.
 Operativ risk: Risken för direkt eller indirekt förlust på grund av bristande eller
misslyckade processer, personer och system, inklusive de som rör förvaringen av
tillgångar eller skyddet mot externa händelser.
 Valutarisk: Investerare som tecknar andelar i en annan valuta än fondens basvaluta är
exponerad mot valutarisk. Växelkursfluktuationer kan påverka avkastningen på din
investering. Om andelsklassens valuta skiljer sig från din lokala valuta bör du vara
medveten om att valutakursfluktuationer kan leda till ett bättre eller sämre resultat
vid växling till din lokala valuta.
För en mer detaljerad förklaring av riskerna, se avsnitten ”Investment Restrictions” och
”Investment Risks” i informationsbroschyren.
En kategori 1-fond utgör inte en riskfri investering – risken att förlora pengar är mindre
än för en investering i en kategori 7-fond, men sannolikheten att göra vinst är också
mindre. Den sjugradiga skalan med kategorier är komplex; en fond i kategori 2 är inte
dubbelt så riskabel som en fond i kategori 1.
Kategorin beräknas med hjälp av historisk information som inte kan användas för att
förutsäga framtiden. Riskklassificeringen kan därför förändras med tiden.

AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift

5,00 %

Uttagsavgift

Ingen

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

1,80 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Dessa avgifter används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive
kostnader för marknadsföring och distribution.
Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som visas är de maximala avgifterna. I vissa fall kan de vara
mindre. Du kan få reda på dina faktiska avgifter från din finansiella rådgivare.
Den årliga avgiften är baserad på utgifterna för perioden som avslutades i 30 april
2021. Denna siffra kan komma att variera från år till år.
Du kan få mer detaljerad information om dessa avgifter genom att läsa avsnittet
”Fees and Expenses” i informationsbroschyren och bilagan.

Ingen

TIDIGARE RESULTAT
Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikation på framtida resultat.
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Det tidigare resultatet tar hänsyn till alla avgifter och kostnader.
Andelsklassens värde beräknas i svenska kronor.
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Jämförelseindexet anges i USD, vilket är fondens basvaluta, och det är inte
säkert att det ger en rättvis jämförelse med andelsklassens valuta.
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Det finns inte tillräckligt med data
för att ta fram en användbar
indikation på andelsklassens
tidigare resultat.
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Fonden startades i 28 juni 2013.
Denna andelsklass började utfärda andelar i 1 februari 2018.
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PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
För ytterligare information: Kopior av paraplyfondens informationsbroschyr, de senaste hel- och halvårsrapporterna samt delfondens bilaga till informationsbroschyren kan
erhållas utan kostnad på engelska, tyska, franska, italienska och spanska från www.nb.com/europe/literature, från de lokala betalningsombud som framgår av
informationsbroschyrens bilaga III eller genom att skriva till Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30
Herbert Street, Dublin 2, Irland. De senaste andelspriserna publiceras varje handelsdag på Bloombergs webbplats, www.bloomberg.com. Priser och annan praktisk information är
även tillgänglig under normala affärstider från fondens administratör, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd. Detta dokument är specifikt för den
enskilda delfonden, men informationsbroschyren och hel- och halvårsrapporterna är för hela den paraplyfond, Neuberger Berman Investment Funds plc, som fonden är en delfond
till. Fondens tillgångar och skulder hålls åtskilda enligt lag från paraplyfondens övriga delfonder. Detta innebär att fondens tillgångar inte kan användas för att betala skulder för
paraplyfonden eller de övriga delfonderna. Bolagets betalningsombud och representant i Schweiz är BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich, Selnaustrasse 16,
CH-8002 Zürich, Schweiz. Informationsbroschyren, faktabladet, bolagsordningen samt hel- och halvårsrapporterna kan erhållas utan kostnad från representanten i Schweiz.
Skatt: Denna fond omfattas av irländska lagar och regler på skatteområdet. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka din personliga skattesituation och din investering.
För ytterligare information, tala med din skatterådgivare.
Ansvarsförklaring: Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av UCITS-fondens informationsbroschyr.
Byte av andelar: Du kan begära att byta dina andelar mot andelar i en annan andelsklass i samma delfond eller mot andelar i en annan delfond till Neuberger Berman Investment
Funds plc på de villkor som anges i informationsbroschyren. Avgifter kan tas ut för detta.
Ersättningspolicy: Detaljerad information om Neuberger Berman Asset Management Ireland Limiteds ersättningspolicy kan erhållas på www.nb.com/remuneration och ett
pappersexemplar kan också erhållas kostnadsfritt på begäran.

Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 1 juli 2021.

