ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het 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.

Barings European High Yield Bond Fund
een subfonds van Barings Umbrella Fund plc (de “Vennootschap”)
Tranche E EUR Accumulating Shares - ISIN No. IE00BC1J0L00
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited is de beheerder van de Maatschappij (de ''Beheerder'').

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
Doelstelling: Streeft naar hoge inkomsten en, in voorkomend geval,
vermogensgroei.
Beleggingsbeleid: Het fonds zal beleggen in een portefeuille die vooral
bestaat uit Europese hoogrentende schuldinstrumenten. Een
hoogrentend schuldbewijs is gekoppeld aan een hogere rente, meestal
omdat de belegger een hoger risico aanvaardt. Het fonds zal ernaar
streven een totaal rendement te bereiken dat hoger ligt dan de index
BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained.
- Het fonds kan ook beleggen in andere soorten schuldeffecten.
- Het Fonds kan met het oog op zowel beleggingen als afdekking van
risico's gebruik maken van derivaten. Het rendement op een derivaat
is afhankelijk van de bewegingen van een onderliggend instrument
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(zoals valuta of rente) waarop het derivaat gebaseerd is. Het fonds
kan gebruik maken van valuta-afdekking om het wisselkoersrisico te
beperken.
De inkomsten bij de waarde van uw belegging worden geteld.
Aandelen in het fonds worden op dagelijkse basis gekocht of verkocht.
Beleggers mogen hun aandelen op elke werkdag van het fonds kopen
en verkopen (zoals bepaald in het supplement).
Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn
hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

RISICO- EM OPBRENGSTPROFIEL
Kleiner risico

Hoger risico

Doorgaans lager rendement
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De volgende risico's worden mogelijk niet weergegeven door de
risico/-opbrengstenindicator:
- De waarde van de beleggingen en de inkomsten uit beleggingen
kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat u het bedrag dat u
heeft belegd niet volledig terugkrijgt.
- Schuldbewijzen zijn onderhevig aan het risico dat de uitgevende
instelling niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen (d.w.z. in
gebreke blijft). Schuldbewijzen met een lage rating (high yield) of
gelijkwaardige schuldbewijzen zonder rating van het type waarin het
fonds zal beleggen, bieden doorgaans een hoger rendement dan
schuldbewijzen met een hogere rating, maar deze gaan ook gepaard
met een groter risico dat de uitgevende instelling in gebreke zal blijven.
- Op sommige momenten kan het gebeuren dat er onvoldoende kopers
en verkopers zijn, zodat het fonds niet meteen in staat is om
beleggingen te kopen of te verkopen.
- Een meer volledige beschrijving van deze risicofactoren vindt u in het
onderdeel "Risico-Overwegingen" in het prospectus en in het
supplement van het fonds.

Doorgaans hoger rendement
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De risicoscore is gebaseerd op de snelheid waarmee de gesimuleerde
gegevens van het fonds in het verleden zijn gestegen of gedaald en is een
indicator van het absolute risico.
- De historische en gesimuleerde gegevens vormen niet altijd een
betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
- De score van het fonds is niet gegarandeerd en kan in de loop van de
tijd veranderen.
- De laagste risicocategorie houdt niet in dat deze belegging risicovrij is.
- Het fonds bevindt zich volgens deze schaal in categorie 3 omdat het
belegt in hoogrentende obligaties.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten voor het beheer van het fonds te betalen, waaronder marketing- en distributiekosten. Deze
kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
De vermelde instap -en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen dient u minder te betalen - raadpleeg in dit verband
uw financieel adviseur.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:
Instapvergoeding

Geen

Uitstapvergoeding

Geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken:
Lopende kosten

1,11%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden
onttrokken:
Prestatievergoedingen

Geen

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor het
jaar dat eindigt op 31 december 2018. Dit cijfer kan van jaar tot jaar
variëren.
Dit
is
exclusief
de
prestatievergoedingen
en
portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van een in-/uitstapkost
die betaald wordt door het fonds wanneer eenheden in een andere
instelling voor collectieve belegging worden gekocht of verkocht.
Meer gedetailleerde informatie over de kosten is te vinden in het
onderdeel 'Fees and Expenses' van het prospectus en in de tabel met
de belangrijkste voorwaarden van het fondssupplement. Deze
documenten zijn verkrijgbaar bij State Street Fund Services (Ireland)
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.
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IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
- In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor de
resulaten in de toekomst.
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- Het getoonde resultaat is gebaseerd op de intrinsieke waarde, na
aftrek van alle lopende kosten en portefeuilletransactiekosten, met
herbelegging van uitkeerbare opbrengsten.
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- Het Fonds werd geïntroduceerd in 2011. De grafiek geeft de in het
verleden behaalde resultaten van de aandelentranche weer voor
alle beschikbare volledige kalenderjaren sinds de introductie ervan.
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- In de berekening van de in het verleden behaalde resultaten wordt
geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen
maar wel met alle andere lopende kosten.
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▀ BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index

PRAKTISCHE INFORMATIE
Bewaarder: De bewaarder van het fonds is State Street Custodial Services (Ierland) Limited.
Bijkomende informatie: De Vennootschap is een subfonds van Barings Umbrella Fund plc, een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid
tussen de subfondsen. Beleggers mogen hun aandelen in het fonds inruilen voor aandelen in andere subfondsen van de Vennootschap. Lees het
prospectus voor meer informatie. Meer inlichtingen over het fonds, alsmede kopieën van het huidige prospectus en supplement en de recentste
jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen zijn verkrijgbaar bij State Street Fund Services (Ierland) Limited.
Praktische informatie: De netto-intrinsieke waarde per aandeel voor het fonds is beschikbaar bij State Street Fund Services (Ierland) Limited.
Belastingwetgeving: Het fonds is onderhevig aan de Ierse belastingwetgeving, wat als belegger in het fonds van invloed kan zijn op uw persoonlijke
belastingsituatie. Beleggers moeten hun eigen belastingadviseur raadplegen voor ze in het fonds beleggen.
Aansprakelijkheidsverklaring De Beheerder 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 en het supplement van het fond is.
Bezoldiging: Gegevens over het remuneratiebeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op www.barings.com. Deze gegevens omvatten informatie over
het remuneratiecomité (indien er een dergelijk comité is ingesteld) en een beschrijving van hoe de remuneratie wordt berekend. Beleggers kunnen
kosteloos een exemplaar van dit beleid verkrijgen door contact op te nemen met Barings Asset Management Limited.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
Aan Baring International Fund Managers (Ireland) is in Ierland vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op 08 februari 2019.
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