Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Faktabladet är inte reklammaterial. Den här informationen är obligatorisk enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och vilka
risker det kan medföra. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund (”fonden”)
en delfond till Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (”fondföretaget”)
Class I Acc USD (IE00BF2K4D33) (”andelsklassen”)
Förvaltad av MSIM Fund Management (Ireland) Limited (”förvaltaren”)

Mål och placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att skapa totalavkastning bestående av intäkter
och kapitaltillväxt.
Fonden kommer att investera i räntepapper noterade i tillväxtmarknadsländers
valutor samt räntepapper utfärdade av bolag eller suveräna nationer på
tillväxtmarknader. Dessa räntepapper kommer att vara noterade eller handlas
på erkända marknader och kan omfatta statsobligationer och förlagsbevis
utfärdade av stater, mortgage-backed securities och asset-backed securities,
konvertibla skuldpapper, kommunobligationer, företagsobligationer och
förlagsbevis utfärdade av företag samt skuldpapper. Dessa instrument kan ha
låg kreditvärdighet (below investment grade) eller sakna kreditvärdering.
Fonden är inte tänkt att ha något särskilt sektor- eller branschfokus.
Investeringsrådgivaren kommer att inkludera kriterier och bedömningar
gällande
miljö,
sociala
frågor
och
bolagsstyrning
(”ESG”)
i
investeringsprocessen i syfte att bidra till de specifika miljömässiga eller sociala
kännetecken som fonden främjar.
Fonden kommer även att investera i derivatinstrument för investeringsändamål,
en effektiv portföljförvaltning eller i säkringssyfte. Dessa derivatinstrument kan
omfatta valutaterminskontrakt (forwards), värdepappers-, index-, valuta- och
swapterminer (futures), optioner samt ränte-, valuta-, totalavkastnings- och
kreditswappar.
Fonden är aktivt förvaltad i förhållande till J.P. Morgan Government Bond Index:
Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified (unhedged) Index
(”indexet”). Fonden strävar efter en aktiv risk (dvs. skillnaden mellan fondens
avkastning och indexets avkastning) på 150–350 baspunkter jämfört med

indexet samt att överträffa index med 200 baspunkter. Investeringsrådgivaren
har även fastställt riktlinjer vad gäller fondens duration, volatilitet, korrelation och
beta i förhållande till indexet. Fonden strävar inte efter att följa indexet och en
betydande del av fondens innehav kan alltid bestå av tillgångar som inte ingår i
indexet.
Fonden
kommer
att
använda
indexet
i
riskhanteringssyfte.
Investeringsrådgivaren kommer att hålla fondens globala exponering inom
200 % av indexets VaR (”Value at Risk”)*.
Under vissa omständigheter kan fonden inneha likvida medel och/eller andra
tillgångar som enkelt kan omvandlas till likvida medel.
Valutaterminer (forwards) (som är avtal om att köpa eller sälja valuta till
valutakursen på avtalat datum men sedan leverera valutan på ett angivet
datum i framtiden) kan användas för att säkra (eller minska valutarisken vid
investeringar i) de av fondens andelar som noterats i andra valutor än
amerikanska dollar.
Fonden kan även investera i aktier och kollektiva investeringssystem.
Alla intäkter från placeringarna kommer att läggas till fondens värde.
Du kan köpa och sälja dina andelar dagligen under fondens affärstider.
Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta
ut sina pengar inom 3 till 5 år.
*En fonds VaR är en daglig uppskattning av den maximala förlust som fonden
kan ådra sig över en period av 1 dag.
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Andelsklassens riskkategori har beräknats med hjälp av en standardmetod som
används av alla fondföretag och visar hur andelsklassen rankas i termer av relativ
risk och potentiell avkastning, baserat på andelsprisets tidigare fluktuationer.
Andelsklassen tillhör riskkategori 5 på grund av tidigare ökningar och minskningar i
värdet hos ett jämförbart index. Fonden kan också ha hög exponering mot en
enstaka marknad, region eller valuta och därför vara mer känslig för lokala
händelser, och den kan därför med tiden bli föremål för högre risk.
Användandet av sådan tidigare information utgör inte någon garanti för hur
andelsklassen kommer att prestera i framtiden.
Riskkategorin är inte garanterad och kan komma att ändras med tiden. Den lägsta
riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Det är inte säkert att följande risker fångas upp av risk/avkastningsindikatorn:

Placeringarnas värde samt avkastningen från dem kan minska likaväl
som öka och du kanske inte får tillbaks hela ditt investerade belopp.

Skuldpapper är föremål för risken att utfärdaren inte uppfyller sina
betalningsskyldigheter. Vissa skuldpapper som innehas av fonden kan








vara föremål för ökade risker av detta slag och kan anses vara
spekulativa.
Användningen av FDI:er är högt specialiserad och placeringen i FDI:er
är spekulativ. FDI:erna kan komma att löpa med större förlust än det
investerade beloppet och kan komma att ha negativ effekt på din
placering. Risker som förknippas med FDI:er omfattar risken att den
andra parten med vilken fonden ingår en FDI inte kommer att uppfylla
sina betalningsförpliktelser.
Placeringar i länder på tillväxtmarknader kan anses vara spekulativa.
Tillväxtmarknader kan ha större ekonomiska, politiska, regulatoriska och
infrastrukturrelaterade
risker
än
utvecklade
marknader.
Investeringsrisken kan koncentreras i vissa marknader, regioner eller
valutor.
Vid vissa tidpunkter kan antalet köpare och säljare vara otillräckligt för att
fonden snabbt skall kunna köpa och sälja placeringar.
Många människor, processer och system är inblandade i fondens drift,
och dessa kan misslyckas och orsaka att din placering går med förlust
eller att egendom inte återlämnas till fonden.
Fonden kan eventuellt säkra valutaexponeringar gentemot amerikanska
dollar i underliggande investeringar. Valutakursfluktuationer kan leda till
fluktuationer i din placerings värde.
En mer komplett beskrivning av riskfaktorerna finns i
informationsbroschyren och bilagan för fonden.

Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar din placerings potentiella tillväxt.
Eventuella insättnings- eller uttagsavgifter som anges är de maximala
avgifterna. I vissa situationer kan du komma att betala mindre. Du bör
kontakta din finansiella rådgivare för mer detaljerad information.
Den årliga avgift som anges här är baserad på föregående års
utgifter för året som slutade i december 2021. Denna siffra kan
komma att variera från år till år. Den omfattar inte portföljens
transaktionskostnader.
Du kan få mer detaljerad information om avgifterna genom att läsa
avsnittet ”Fees and Expenses” i informationsbroschyren.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Ingen
Uttagsavgift
Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
0,80 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Ingen

23,1%
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida
avkastning.
Det tidigare resultatet tar hänsyn till alla
avgifter och kostnader förutom insättningsoch uttagsavgifter.
Andelsklassens
värde
beräknas
i
amerikanska dollar.
Fonden lanserades den 21 december 2017
och denna andelsklass inrättades den 1
februari 2018.
Fonden är inte utformad för att följa indexet.

2021

Class I Acc USD

JPMorgan Government Bond Index: Emerging Market (JPM GBI-EM) Global Diversified (unhedged) Index
(Benchmark)

Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company. Fonden är en delfond till fondföretaget. Denna fonds
tillgångar hålls åtskilda från fondföretagets övriga delfonder. Du får byta ut dina andelar till samma andelsklass i en av fondföretagets andra delfonder om
den andra delfonden erbjuder samma andelsklass. En bytesavgift kan tillämpas av vissa mellanhänder eller handlare. Se informationsbroschyren
(inklusive de relevanta bilagorna) för ytterligare information.
Ytterligare information om fondföretaget, kopior av informationsbroschyren, hel- och halvårsrapporter samt bilagor kan erhållas utan kostnad på
engelska. Skriv till administratören, Citibank Europe plc, vid dess säte på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland eller besök fondens hemsida på
http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments.
Detaljerad information om den aktuella ersättningspolicyn för MSIM Fund Management (Ireland) Limited är tillgänglig på
http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments. En papperskopia av ersättningspolicyn kan erhållas kostnadsfritt på begäran. De senaste
andelspriserna finns tillgängliga på administratörens legala hemvist under vanliga affärstider och kommer att publiceras dagligen på fondens webbplats.
Denna fond omfattas av skattelagstiftningen och skatteföreskrifterna i Irland, vilket kan påverka din investering och din personliga skattesituation. För
ytterligare information, tala med din rådgivare.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är aukroriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
MSIM Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2022.

