Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit
fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te
beleggen.

M&G European Credit Investment Fund
Een subfonds van European Specialist Investment Funds (het „Fonds”)
Aandelencategorie E (Dis) (GBP) (Currency Hedged) (ISIN-code: LU1942574903)
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoel: Het M&G European Credit Investment Fund ("het
Subfonds") streeft ernaar om over een periode van vijf jaar een hoger
totaalrendement (de combinatie van inkomsten en vermogensgroei,
na aftrek van vergoedingen) te realiseren dan de ICE BofAML Euro
Corporate Index.
Beleggingsbeleid: Het Subfonds belegt ten minste 70% van de
nettovermogenswaarde in in euro luidende bedrijfs- en staatsobligaties
en door activa gedekte effecten.

2 Het Subfonds kan tot 20% van zijn nettovermogenswaarde beleggen
in door activa gedekte effecten.

2 Het Subfonds kan maximaal 15% van zijn nettovermogenswaarde
investeren in schuldpapieren onder de beleggingskwaliteit.

2 Het Subfonds kan investeren in converteerbare obligaties, en kan
daarbij maximaal 10% van zijn nettovermogenswaarde investeren in
voorwaardelijke converteerbare schuldpapieren.

Gewoonlijk belegt het Subfonds rechtstreeks. Het Subfonds kan ook
indirect beleggen door lange en korte posities te nemen via derivaten,
met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van
het Subfonds, een efficiënt portefeuillebeheer en afdekking.
Het Subfonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder collectieve
beleggingsregelingen, contanten en geldswaarde, deposito's en andere
schuldinstrumenten.
Overige informative: De aandelen in het Subfonds kunnen elke
werkdag worden teruggekocht. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk om
11:00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen.
Bij uitkerende aandelen kunnen de opbrengsten van het Subfonds
worden uitgekeerd.
De referentievaluta is de euro, maar de inschrijvings- en
terugkoopbetalingen kunnen alleen worden verricht in de valuta van
de aandelenklasse.

2 Het Subfonds kan maximaal 5% van zijn nettovermogenswaarde
aanhouden in aandelen die zijn ontvangen als gevolg van
herstructureringen of conversies. Beleggingen in preferente aandelen
vallen niet onder deze limiet.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico

Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Doorgaans hogere opbrengsten

schuld niet kan aflossen (d.w.z. in gebreke blijft).

2 Renterisico: Wanneer de rente stijgt, is het waarschijnlijk dat de
waarde van het Subfonds daalt.
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2 De risicocategorie is berekend door gesimuleerde historische
gegevens te gebruiken en is mogelijk geen betrouwbare indicator voor
het toekomstige risicoprofiel van het Compartiment. Dit fonds is
ingedeeld in risicocategorie 3, omdat de beleggingen volgens het
beleggingsbeleid weinig in waarde kunnen schommelen en daarom
zijn het te verwachten rendement en het potentiële risico op verlies
eerder matig.

2 De vermelde risicocategorie is niet gewaarborgd en kan veranderen
in de loop van de tijd.

2 De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze
belegging.
Risico's die van wezenlijk belang zijn voor het Subfonds en niet
voldoende gedekt worden door de indicator:

2 Marktrisico: De waarde van beleggingen en het rendement ervan
stijgen en dalen. Zodoende zal ook de koers van het Subfonds en het
door het Subfonds uitgekeerde rendement dalen en stijgen. Er is geen
garantie dat het Subfonds het gestelde doel zal halen en het is mogelijk
dat u uw inleg verliest.

2 Kredietrisico: De waarde van het Subfonds kan dalen als de emittent
van een vastrentend effect het rendement niet kan betalen of de

2 Risico van derivaten: Het Subfonds kan derivaten gebruiken om te
worden blootgesteld aan beleggingen. Dit kan grote veranderingen
in de koers van het Subfonds en een hoger risico op verlies
veroorzaken.

2 Risico in verband met de tegenpartij: Voor bepaalde transacties,
zoals het storten van contanten, heeft het Subfonds andere financiële
instellingen nodig. Wanneer een van die instellingen in gebreke blijft
of failliet gaat, kan het Subfonds verlies lijden.

2 Risico van door activa gedekte effecten: Activa waarmee hypotheken
worden gedekt en door activa gedekte effecten kunnen eerder dan
nodig worden terugbetaald, wat leidt tot een lager rendement.

2 Risico van voorwaardelijke converteerbare schuldpapieren:
Beleggingen in voorwaardelijke converteerbare schuldpapieren
kunnen bij bepaalde gebeurtenissen negatieve gevolgen hebben voor
het Fonds, waarbij het Fonds een verhoogd risico op kapitaalverlies
kan lopen.

Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de Aandelencategorie, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten,
te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
Geen

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers
die in rekening kan worden gebracht. Er kan een
conversievergoeding van 1% worden toegepast. In sommige
Uitstapvergoeding
Geen
gevallen betaalt u mogelijk minder – u verneemt hier meer over
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden
voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden bij uw financieel adviseur.
uitbetaald.
Het cijfer voor de lopende kosten is een vast jaarlijks bedrag.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Dit bedrag is echter exclusief:
Lopende kosten
0.10%
2 Portefeuilletransactiekosten en eventuele buitengewone
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken
Prestatievergoeding

Geen

uitgaven (bijvoorbeeld proceskosten).
Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij naar
het betrokken deel van het Prospectus van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten
2 Het Subfonds is geïntroduceerd in 2011 en de

%

Aandelencategorie is geïntroduceerd in 2019.

Er zijn niet voldoende gegevens om een bruikbare indicatie van de in
het verleden behaalde resultaten te bieden. De in het verleden
behaalde resultaten zullen worden vermeld wanneer de Aandelencategorie
een volledig kalenderjaar actief zal zijn geweest.

Jaarprestaties
Referentie

Praktische informatie
2 De Bewaarder van het Subfonds is State Street Bank Luxembourg S.C.A.
2 Nadere informatie over dit Subfonds, inclusief een exemplaar van het Prospectus, en de laatste jaar- of halfjaarrekeningen in het Engels, kan
kosteloos worden verkregen bij het hoofdkantoor van het Fonds te 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg,
en is ook beschikbaar op de website van de promotor van het Fonds: http://www.mandg.lu/institutions/product-literature/. Het meest recente
Prospectus is enkel in het Engels beschikbaar.

2 Praktische informatie, zoals de Intrinsieke waarde van het Subfonds, is beschikbaar bij het Centrale Administratiekantoor, State Street Bank
Luxembourg S.C.A.

2 Dit Subfonds is onderworpen aan de Luxemburgse belastingen, wat een impact kan hebben op uw persoonlijke belastingsituatie. U verneemt
hier meer over bij een adviseur.

2 M&G European Credit Investment Fund is een subfonds van European Specialist Investment Funds. European Specialist Investment Funds is een
paraplufonds met verschillende subfondsen waarvan de activa en passiva juridisch zijn gescheiden. Het prospectus en de periodieke rapporten
worden voor het hele fonds opgesteld.

2 Er zijn ook andere aandelencategorieën beschikbaar voor dit Subfonds en andere Subfonds. U kan uw aandelen converteren in aandelen van
een andere categorie of een categorie van een ander Subfonden. Meer informatie hierover vindt u in deel 4.3 'Conversion of Shares' in het
Prospectus. Voor nadere informatie over de aandelencategorieën verwijzen wij naar het betrokken deel van het Prospectus.

2 European Specialist Investment Funds kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds is.

2 Een samenvatting van het beloningsbeleid voor de beleggingsbeheerder en hiermee samenhangende informatie kan worden geraadpleegd op
http://www.mandg.com/en/corporate/about-mg/our-people/ . Een papieren exemplaar is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18/02/2019.

