Basfakta för investerare
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.

Sustainable Euro Corporate Bond Fund - A
ISIN: LU2198663994, Basvaluta: EUR
En fond i Morgan Stanley Investment Funds
Fonden förvaltas av MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som är en del av Morgan Stanley group.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Objektiv
2 Att generera intäkter och långsiktig tillväxt på din investering,
samtidigt med en integrering av ESG-egenskaper och ett
införlivande av långsiktiga mål för global uppvärmning i
Parisavtalet.
2 Fonden omfattas av artikel 9 i EU:s förordning om
upplysningar avseende hållbar finansiering (SFDR).
Största investeringarna
2 Minst 70 procent av fondens investeringar kommer att vara i
fastförräntade värdepapper (t.ex. obligationer).
Investeringspolicy
2 Att investera i företagsobligationer emitterade i euro uppfyller
fondens ESG-kriterier. För denna fond betyder ”hållbar” att
investeringsrådgivaren integrerar ESG-överväganden i sitt
beslutsfattande om investeringar.
2 Investeringsrådgivaren kan investera en del av fonden i
hållbara obligationer, definierade med märkningen Hållbara
obligationer, där emittenten har åtagit sig att finansiera eller
uppnå specifika miljö- och/eller samhällsmålmål, däribland
men inte uteslutande: gröna obligationer, sociala obligationer,
hållbarhetsobligationer, övergångsobligationer och
hållbarhetskopplade obligationer.
2 Investeringar ska inte avsiktligt omfatta ett företag som
genererar intäkter från följande verksamheter: tillverkning
eller produktion av landminor och klustervapen, skjutvapen
och tobak. Uppgifter om de ovannämnda undantagen och
den positiva gallringsprocessen och metoden finns på
företagets webbplats
(www.morganstanleyinvestmentfunds.com och på
www.msim.com).
2 Fonden kommer att mäta resultatet med Bloomberg Barclays
European Corporate Index ("jämförelseindexet"). Fonden
förvaltas aktivt och refererar till "jämförelseindexet" för att
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Den risk- och avkastningskategori som visas baseras på
historiska data.
2 Historiska siffror är endast en vägledning och inte en
tillförlitlig indikator på vad som kan hända i framtiden.
2 Den här kategorin kan ändras i framtiden.
2 Ju högre kategori, desto större potentiell avkastning, men
också större risk för att förlora investeringen. Kategori 1
indikerar inte en riskfri investering.
2 Fonden hör till den här kategorin eftersom den placerar i
räntebärande värdepapper och fondens simulerade och/eller
realiserade avkastning har tidigare visat medelstora upp- och
nedgångar.
2 Fonden kan påverkas av förändringar i växelkursen mellan
fondens valuta och de valutor som Fondens investeringar är
utfärdade i.

begränsa omfattningen av investerbara värdepapper till de
bästa 80 procenten företag med ESG-poäng i varje
undersektor till jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren har
full frihet över sammansättningen av fondens tillgångar.
Samtidigt som fonden allmänt kommer att inneha tillgångar
som är exponerade mot jämförelseindexet kan investera i
sådana komponenter i olika proportioner. Följaktligen finns
det inte begränsningar för den omfattning enligt vilken
fondens resultat kan avvika från jämförelseindexets resultat.
Övrig information
2 Fonden kan investera högst 30 procent av tillgångar i andra
fastförräntade värdepapper som inte uppfyller ovanstående
kriterier, t.ex. obligationer som inte emitterats i euro eller på
tillväxtmarknader.
2 Fonden kan investera i derivat, dvs. finansiella instrument
vars värde indirekt härleds från andra tillgångar. De är
beroende av att andra företag uppfyller sina avtalsmässiga
förpliktelser och medför en högre risk. Mer information finns i
prospektet (avsnittet ”Användning av derivat”).
2 Fonden kommer inte att investera i värdepapper med lägre
kreditbetyg än B- (eller lägre än BBB- när det gäller
värdepapper med tillgångssäkrade värdepapper inklusive
bolånesäkrade värdepapper) av S&P eller motsvarande.
Fonden kan fortsatt inneha obligationer som har fått sänkt
kreditbetyg upp till en maximal exponering på 3 procent av
fondens substansvärde, men kommer att sälja alla
obligationer som inte har uppgraderats till ett kreditbetyg på
minst B- inom sex månader efter att de nedgraderats.
2 Inkomsterna inkluderas i värdet på dina andelar.
Köpa och sälja andelar
2 Investerare kan köpa och sälja andelar alla dagar då
bankerna i Luxemburg är öppna för handel.

Den här kategoriseringen tar inte hänsyn till andra riskfaktorer
som man bör överväga innan man investerar. De omfattar:
2 Värdet på obligationer faller troligen om räntorna stiger och
omvänt.
2 Värdet på finansiella derivatinstrumentet kan variera kraftigt
och därför kan investeringar i sådana instrument ge förluster
som är större än det belopp som investerats av delfonden.
2 Emittenter kanske inte kan betala tillbaka sina skulder, och
om det inträffar minskar värdet på din investering. Risken är
högre om fonden investerar i en obligation med lägre
kreditbetyg.
2 Fonden är beroende av andra parter för att möjliggöra vissa
tjänster, investeringar och transaktioner. Om dessa parter
hamnar på ekonomiskt obestånd kan fonden utsättas för
finansiell förlust.
2 Det kan hända att det inte finns tillräckligt många köpare eller
säljare vilket kan påverka fondens möjlighet att köpa eller
sälja värdepapper.
2 Investeringar i räntebärande värdepapper via China
Interbank Bond Market kan också innebära ytterligare risker,
såsom motparts- och likviditetsrisk.

AVGIFTER
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift

4.00%

Inlösenavgift

0.00%

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan
de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter

1.39%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Inte tillämpligt

De siffror som visas som inträdes- och uträdesavgifter är de
högsta siffrorna. I vissa fall kan du få betala mindre – du kan ta
reda på hur från din ekonomiska rådgivare.
Avgiftsbeloppet som visas här är en uppskattning av avgifter
utifrån fondens nuvarande utgiftspolicy. Den utesluter nästan
alla kostnader för hantering med fondens underliggande
investeringar. Fondföretagets årsrapport för varje räkenskapsår
kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta
avgifterna. Detta belopp kan variera från år till år.
Fonden kan ta ut en avgift för köp, försäljning eller byte om
andra aktieägare blir lidande på grund av
transaktionskostnaderna. Fonden behåller denna avgift till
förmån för samtliga aktieägare.
Mer information om avgifter finns i prospektet i avsnittet Avgifter
och kostnader.

TIDIGARE RESULTAT

% Avkastning

2 Fonden lanserades 2020.
2 Fonden mäter resultatet med Bloomberg Barclays
European Corporate Index.

Det finns inget diagram över den här andelsklassens tidigare
avkastning eftersom den lanserades efter den 1 januari förra
året.

Andelsklass
Jämförelseindex: Bloomberg Barclays European
Corporate Index
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Andelar kan även köpas i USD
Förvaringsinstitutet är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Andelspriser och övrig information finns på www.morganstanleyinvestmentfunds.com.
Du kan erhålla ytterligare information genom att kontakta din ekonomiska rådgivare. Kopior av prospektet, den senaste
årsredovisningen och halvårsrapporten på engelska kan erhållas utan kostnad från MSIM Fund Management (Ireland) Limited,
European Bank and Business Centre, 6B route de Tréves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Detta faktablad för investerare
beskriver en avdelning av en UCITS. Prospektet och periodiska rapporter framställs för hela UCITS, Morgan Stanley Investment
Funds. Tillgångarna och skulderna för varje avdelning är enligt lag åtskilda, så att en investerare inte har några anspråk på
tillgångarna i en avdelning där han eller hon inte äger några andelar.
Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka investerarens personliga skattesituation.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande,
oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar av fondens prospekt.
Investerarna kan byta mellan de olika delfonderna i Morgan Stanley Liquidity Funds. Se prospektet eller kontakta din finansiella
rådgivare för mer information.
Information om ersättningen till fondbolaget och dess aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning
av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten hos de personer som är ansvariga för att bevilja ersättningen och
förmånerna, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, utifall en sådan kommitté existerar, kan erhållas utan kostnad
under normala kontorstider från bolagets säte, och är tillgängliga på www.morganstanleyinvestmentfunds.com

Den här fonden är auktoriserad i Luxemburg och kontrolleras av CSSF.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av CBI.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 09/11/2021.

