I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet.
Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt, og formålet er
å gi informasjon om fondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere i
det. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert
beslutning om du vil investere i fondet.

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund ("fondet")
et underfond av Eaton Vance International (Ireland) Funds plc ("selskapet")
Class I Acc USD (IE00B5724T02) ("andelsklassen")
Forvaltet av MSIM Fund Management (Ireland) Limited ("forvalteren")

Mål og investeringsmandat
Fondets investeringsmål er å levere en positiv absolutt avkastning under alle
markedsforhold i form av inntekter pluss kapitalvekst over en rullende
treårsperiode.
Fondet vil drive aktiv forvaltning av eiendelene, som vil omfatte valutaer samt
sertifikater og obligasjoner utstedt av stater og selskaper ("gjeldspapirer"), og
som kan bestå hovedsakelig av finansielle derivatinstrumenter ("FDI-er").
Gjeldspapirer er verdipapirer som for staten eller en annen enhet som utsteder
verdipapiret ("utstederen") representerer en forpliktelse til å tilbakebetale
beløpet som er mottatt for verdipapiret, pluss renter. FDI-er er kontrakter der
verdien er knyttet til en valuta, en rente eller et annet aktivum, f.eks. fysiske
eiendeler eller råvarer.
Fondet kan være fullt investert i andre valutaer enn amerikanske dollar eller i
investeringer knyttet til vekstmarkeder (markeder som anses å fremdeles være
i økonomisk utvikling), og kan ha høy eksponering mot et enkelt land eller en
bestemt region.
Fondet forvaltes aktivt med henvisning til BofAML 3 Month Treasury Bills Index
("indeksen"). Fondet har ikke til hensikt å følge indeksens utvikling og er ikke

begrenset av den. Indeksen er bare inkludert her for sammenligningsformål, og
fondet vil som regel ikke holde noen av komponentene i indeksen.
Valutaderivater vil også bli brukt for å forsøke å styre (eller sikre)
valutaeksponeringen for de andelsklassene i fondet som er denominert i euro
eller britiske pund, og kan eventuelt også brukes til å styre valutaeksponeringen
i forhold til fondets underliggende investeringer.
All inntekt fra investeringene vil bli lagt til fondets verdi.
Du kan kjøpe og selge andeler daglig i fondets kontortid.
På grunn av fondets investeringsstil kan porteføljens transaksjonskostnader ha
en vesentlig innvirkning på avkastningen i forhold til andre fond. Slike
transaksjonskostnader vil bli betalt ved bruk av fondets eiendeler.
Fondet kan gires opp ved bruk av FDI-er, men dette vil bli gjort innenfor tillatte
grenser og har ikke som hensikt å øke fondets risiko eller volatilitet.
Anbefaling: Dette fondet egner seg kanskje ikke for investorer som planlegger å
ta ut pengene før det har gått fem år.
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Andelsklassens risikovurdering beregnes ved hjelp av en standardmetode som
brukes av alle UCITS-fond, og viser andelsklassens relative risiko og
avkastningspotensial på grunnlag av historiske svingninger i andelskursen.
Andelsklassen har en risikovurdering på 4 basert på tidligere verdistigninger og -fall.
Fondet kan også ha høy eksponering for ett enkelt marked, én region eller én
valuta, og kan derfor være mer følsomt overfor lokale hendelser og dermed utsatt
for større risiko over tid.
Avkastningshistorikken er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på hvordan
andelsklassen vil utvikle seg i fremtiden.
Risikovurderingen er ikke garantert og kan endre seg over tid. Laveste risikoklasse
betyr ikke at investeringen er risikofri.
Følgende risikoer er kanskje ikke hensyntatt i risiko- og avkastningsindikatoren:

Verdien av investeringer og inntektene fra disse kan gå både opp og
ned, og det er ikke sikkert du får tilbake hele det beløpet du investerte.







Gjeldspapirer er utsatt for risiko knyttet til at utstederen ikke oppfyller sine
betalingsforpliktelser. Noen av gjeldspapirene som fondet eier, kan bli
utsatt for økt risiko av denne typen og vil kunne anses som spekulative.
Bruken av finansderivatinstrumenter er svært spesialisert, og å investere
i slike innebærer spekulasjon. Tapet på finansderivatinstrumenter kan
overstige det investerte beløpet og ha en negativ effekt på investeringen
din. Finansderivatinstrumenter er blant annet utsatt for risikoen for at
fondets motpart – parten fondet inngår en derivatavtale med – ikke
oppfyller betalingsforpliktelsene sine.
Investeringer i vekstmarkedsland kan anses som spekulative og kan
derfor tilby høyere potensial for gevinst og tap enn investeringer i
utviklede markeder.
Til tider kan det være for få kjøpere og selgere til at fondet vil kunne
kjøpe og selge investeringer så raskt og i det omfanget det ønsker.
Mange mennesker, prosesser og systemer er involvert i driften av
fondet, og disse kan svikte og føre til at verdien av investeringen din
reduseres, eller at fondet ikke får utlevert eiendelene sine.
Fondet vil kunne sikre valutaeksponering mot amerikanske dollar i
underliggende investeringer, men ikke nødvendigvis. Endringer i
valutakurser kan føre til svingninger i verdien av investeringen din.
En mer fullstendig beskrivelse av risikofaktorene finnes i prospektet og i
fondstillegget.

Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer
investeringens potensielle vekst.
Alle tegnings- eller innløsningsgebyrer som vises, er makstall. I noen
tilfeller betaler du mindre. Forhør deg med finansrådgiveren din hvis
du ønsker mer informasjon.
Det løpende gebyret er basert på forrige års kostnader for året som
ble avsluttet desember 2021. Dette tallet kan variere fra år til år. Det
omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader.
Du finner mer informasjon om gebyrene i avsnittet "Fees and
Expenses" i prospektet.

Engangsgebyrer som tas før eller etter du investerer
Tegningsgebyr
Ingen
Innløsningsgebyr
Ingen
Dette er det som maksimalt kan tas ut av pengene dine før de
investeres / før inntektene fra investeringen utbetales.
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år
Løpende gebyr
1,15 %
Gebyrer som tas fra fondet under spesifikke forhold
Resultatgebyr
Ingen
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indikator for fremtidig avkastning.
Den historiske avkastningen omfatter alle
gebyrer og kostnader unntatt eventuelle
tegnings- eller innløsningsgebyrer.
Verdien av denne andelsklassen beregnes i
amerikanske dollar.
Fondet ble lansert 6 mai 2010, og denne
andelsklassen ble startet 6 mai 2010.
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Praktisk informasjon
Fondets eiendeler oppbevares av fondets depotmottaker, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company. Fondet er et underfond i
selskapet. Eiendelene til dette fondet er atskilt fra andre underfond i selskapet. Du kan konvertere andelene til samme andelsklasse i et annet underfond i
selskapet dersom den samme andelsklassen tilbys av det andre underfondet. Visse meglere eller forhandlere kan kreve et konverteringsgebyr. Du finner
mer informasjon om dette i prospektet (og i det relevante tillegget).
Mer informasjon om selskapet, kopier av prospektet, års- og halvårsrapporter samt tillegget er gratis tilgjengelig på engelsk. Skriv til administratorens
registrerte
kontor:
Citibank
Europe
plc, 1
North
Wall
Quay,
Dublin
1,
Irland,
eller
se
fondets
nettsider
på:
http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments.
Detaljer om oppdatert godtgjørelsespolicy for MSIM Fund Management (Ireland) Limited finnes på http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments. Et
papireksemplar av godtgjørelsespolicyen vil være gratis tilgjengelig på forespørsel. De siste andelskursene er tilgjengelige ved administratorens
registrerte kontor i vanlig kontortid og publiseres daglig på fondets nettsted.
Dette fondet er underlagt Irlands skattelover og -regler, hvilket kan påvirke investeringen og din personlige skatteposisjon. Ønsker du mer informasjon,
bør du snakke med en egen rådgiver.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller
ikke i samsvar med de relevante delene av selskapets prospekt.
Fondet er autorisert i Irland og underlagt tilsyn av Irlands sentralbank.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited er autorisert i Irland og underlagt tilsyn av Irlands sentralbank.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 18 februar 2022.

