Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet
er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre
det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i
fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning
om eventuel investering.

Sustainable Asia Bond Fund
en afdeling i Manulife Global Fund
Class I5 Acc LU2225690879
Forvaltningsselskab: Manulife Investment Management (Ireland) Limited

Mål og investeringspolitik
Sustainable Asia Bond Fund sigter mod at maksimere det samlede afkast gennem en
kombination af indtægtsgenerering og potentiel kapitalvækst ved at investere mindst 85
% af nettoaktiverne i USD-denominerede fastforrentede værdipapirer og værdipapirer
relateret til fastforrentede værdipapirer i selskaber, der er beliggende i, og/eller har
væsentlige forretningsaktiviteter i Asien og/eller stater og statslige udstedere i Asien, som
udviser stærke eller forbedrende bæredygtighedskarakteristika.
Bæredygtighedskarakteristika kan omfatte en udsteders resultater inden for og
administration af visse miljøfaktorer, f.eks. klimaændring og udnyttelse af
naturressourcer, sociale faktorer f.eks. arbejdsstandarder og overvejelser om diversitet,
samt ledelsesmæssige faktorer såsom sammensætning af bestyrelse og forretningsetik
("ESG"). Udstedere med forbedrende bæredygtighedskarakteristika er dem, der udviser
bevidsthed om og forpligtelse over for ESG-forhold, mens udstedere med stærke
bæredygtighedskarakteristika er dem, som udviser stærkere resultater inden for og
administration af ESG-forhold sammenlignet med tilsvarende selskaber. For at kunne
udvælge værdipapirer fra udstedere med stærke eller forbedrende
bæredygtighedskarakteristika vil investeringsforvalteren (i) anvende et
udelukkelsessystem (ii) udelukke værdipapirer med de laveste ESG-vurderinger og (iii)
vælge værdipapirer, som har højere ESG-vurderinger (se nedenfor). Afdelingen holder sig
til et udelukkelsessystem, hvor visse udstedere fjernes fra det tilladelige
investeringsunivers. Dette omfatter at udelukke udstedere, som anses for at overtræde
de ti principper i FN's Global Compact-initiativ. Dette omfatter også udstedere med
produkter eller inden for brancher, der af investeringsforvalteren anses for at være ikkebæredygtige eller forbundet med betydelige miljømæssige eller sociale risici. Afdelingens
investeringsproces kombinerer en bottom-up fundamental kreditanalyse og en
patenteret metode (beskrevet nedenfor), som tildeler alle potentielle udstedere en ESGvurdering med det formål at identificere potentielle udstedere, der udviser stærke eller
forbedrende bæredygtighedskarakteristika. Alle potentielle udstedere tildeles en af fire
vurderinger med hensyn til hver enkelt kategori inden for milljø, sociale forhold og god
selskabsledelse, baseret på investeringsforvalterens bedømmelse af den pågældende
udsteders resultater inden for samt administration af ESG-forhold, i betragtning af
og/eller med henvisning til et antal brancheprincipper og standarder, herunder
principperne for finansiel væsentlighed som beskrevet i Sustainability Accounting
Standards Board (SASB). Ved hjælp af ESG-vurderingerne fjerner investeringsforvalteren
(i) de lavest vurderede udstedere (hvilke typisk omfatter ca. 10 % af alle potentielle
udstedere) og (ii) vælger udstedere, som er vurderet til at ligge over en

minimumstærskel, som er fastsat af investeringsforvalteren for at indikere stærke eller
forbedrende bæredygtighedskarakteristika. Sådanne udstedere medtages i afdelingens
investeringsunivers. Inden for den primære investeringsstrategi investerer afdelingen
også mindst 10 % af nettoaktiverne i obligationer med ESG-tema, der er udstedt af
selskaber, som har hjemsted i, handles i og/eller har væsentlige forretningsinteresser i
Asien og/eller regeringer og regeringsrelaterede udstedere beliggende i Asien.
Afdelingen kan investere op til 15 % af nettoaktiverne i fastforrentede værdipapirer fra
udstedere udenfor Asien og/eller likvide beholdninger og andre likvide midler. Afdelingen
kan også investere op til 35 % i gældsbeviser, der er vurderet under investment grade
(dvs. under Baa3 af Moddy's eller BBB- af Standard & Poor's eller Fitch), eller ikkevurderede gældsbeviser og op til 20 % i gældsinstrumenter med tabsabsorberende
egenskaber, inkl. men ikke begrænset til, kvalificerede instrumenter med en samlet
tabsabsorberende evne, betingede konvertible obligationer, visse typer ikkepriviligeret
seniorgæld og andre lignende instrumenter med afskrivning eller bail-in-egenskaber, der
er relateret til udstedernes lovpligtige kapitalangivelser.
Afdelingen kan bruge afledte finansielle instrumenter, som er finansielle instrumenter,
der er knyttet til de underliggende aktivers værdi. Derivater kan anvendes til
investeringsformål samt til risikostyring og til at forvalte afdelingen mere effektivt.
Denne aktieklasse udbetaler ikke udbytte.
Afdelingen bruger en strategi om aktivt forvaltet investering og anvender kun JPMorgan
ESG Asia Credit Index TR USD index som benchmark med henblik på
resultatsammenligning. Investeringsforvalteren kan investere uden begrænsninger i
forhold til benchmarket under normale markedsforhold og kan efter eget skøn investere
i værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket. Afdelingen kan til enhver tid afhængigt af
markedsforholdene og investeringsforvalterens fremadrettede forventninger samt i
henhold til sin investeringsstrategi investere i et værdipapirunivers, som svarer til
benchmarkets værdipapirer og kan som følge heraf have karakteristika, der svarer til
benchmarkets.
De kan sælge Deres aktier i afdelingen på en hvilken som helst dag, hvor bankerne i
Luxembourg har åbent, med undtagelse af de dage (i) hvor en børs eller et marked, hvor
en væsentlig del af afdelingens investeringer handles i overensstemmelse med
afdelingens investeringsmål og politik, har lukket, eller (ii) andre dage, som bestyrelsen
for Manulife Global Fund måtte bestemme.
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Ovennævnte risikoindikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et
pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategori er ikke
garanteret og kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren er et mål for aktieklassens
kursudsving (volatilitet) over tid og skal hjælpe investorer med at forstå muligheden for
tab eller gevinst, som kan påvirke deres investering. En aktieklasse med den laveste
risikovurdering er ikke ensbetydende med en "risikofri" investering.
Denne aktieklasse er i kategori 3, da den hovedsagelig investerer i asiatiske obligationer
og andre fastforrentede værdipapirer. Disse investeringer har historisk set udvist høje
kursudsving. Værdien af aktieklassen kan stige og falde som følge deraf.
Udover risikoindikatoren kan afdelingen også være underlagt følgende risici:
Kreditrisiko: Der er risiko for misligholdelse, hvis udstederen af gældsbeviset undlader at
tilbagebetale hovedstolen og rente rettidigt, eller at en negativ opfattelse af udstederes
evne til at betale vil få kursen på obligationen til at falde.
Risici forbundet med bæredygtig investering: Hovedsageligt at investere i investeringer fra
udstedere, der udviser bæredygtighedskarakteristika ("bæredygtig investering")
medfører risiko for, at afdelingens resultater under visse markedsforhold kan være
anderledes end for fonde, der ikke anvender en strategi om bæredygtig investering. En
bæredygtig investeringsstrategi kan påvirke afdelingens eksponering for visse sektorer
eller investeringstyper, og udelukkelseskriterierne i forbindelse med en sådan strategi
kan resultere i investeringsbeslutninger, som ellers kunne være fordelagtige eller
ufordelagtige. En udsteders bæredygtighedskarakteristika og vurdering heraf kan ændre
sig med tiden, og de oplysnings- og datakilder, der anvendes til vurderingsformål, kan
være ufuldstændige, unøjagtige eller utilgængelige.
Risiko ved højtforrentede obligationer: Afdelingen kan investere i højere forrentede
gældsbeviser, der er vurderet til under investment grade, eller hvis de ikke er vurderet, i

tilsvarende værdipapirer. Som følge heraf er en investering i afdelingen behæftet med en
højere grad af kredit-, volatilitets- og likviditetsrisiko end højtvurderede gældsbeviser.
Brug af afledte finansielle instrumenter (derivater): Afdelingen kan anvende derivater til
investeringsformål samt til risikostyring og til at forvalte afdelingen mere effektivt.
Derivater indebærer risici, som er anderledes og muligvis større end de risici, der er
forbundet med traditionel investering i værdipapirer, herunder: (i) volatilitetsrisiko –
derivater kan være meget volatile (ii) gearingsrisiko – brugen af gearing til aktive
investeringsformål kan medføre tab (iii) forvaltningsrisiko – resultaterne afhænger af
investeringsforvalterens succes med hensyn til at træffe investeringsbeslutninger under
de aktuelle markedsforhold (iv) markedsrisiko – der er en risiko forbundet med
eksponering for ændringer i derivaters markedsværdi (v) modpartsrisiko – afdelingen er
eksponeret for risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sine finansielle
forpligtelser og (vi) likviditetsrisiko – som er til stede, når særlige investeringer er
vanskelige at købe eller sælge hurtigt. Hvis nogen af ovenstående risici realiseres, kan det
have en negativ indvirkning på afdelingens nettoaktivværdi. I ugunstige situationer kan
afdelingens brug af derivater blive virkningsløs i forbindelse med investering, effektiv
porteføljeforvaltning eller risikoafdækning, og afdelingen kan lide betydelige tab.
Risiko ved nye vækstmarkeder: Afdelingens investeringer kan være eksponeret for højere
risici end i udviklede økonomier eller markeder. Værdien af afdelingens aktiver kan også
blive påvirket af forskelle eller ændringer i regeringspolitik, skattelovgivning,
regnskabsføring, lovrestriktioner eller valutarestriktioner. Visse nye vækstøkonomier er
eksponeret for risikoen for højere inflation, rente, udlandsgæld.
Investeringsrisiko i Fastlandskina: Investeringer i værdipapirer, der er udstedt eller
garanteret af udstedere i Fastlandskina, er underlagt risiciene ved at investere på nye
vækstmarkeder generelt samt specifikke risici i forbindelse med Fastlandskinas marked.
Investeringer i Fastlandskina-relaterede selskaber medfører visse risici og særlige
overvejelser, der ikke typisk er forbundet med investeringer i mere udviklede økonomier
eller markeder, f.eks. større politiske, skattemæssige, valutamæssige, likviditetsmæssige
og regulatoriske risici.
For en mere detaljeret forklaring af risici henvises De til prospektets afsnit "General Risk
Factors" og "Appendix I".

Gebyrer
Disse gebyrer bruges til at betale aktieklassens løbende omkostninger. Samlet set reducerer de Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

Ingen

Udtrædelsesgebyr

Ingen

De viste gebyrer er maksimumsbeløb. I nogle tilfælde betaler De
muligvis mindre. Se nærmere oplysninger om gebyrer samt
oplysning om beregning af det resultatbetingede honorar i
afsnittet "Fees and Charges" i prospektet, eller søg uafhængig
rådgivning.

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres, og før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

De viste løbende gebyrer er et skøn. Beløbet kan variere fra år til
år.

0,81 %

De kan blive opkrævet et ombytningsgebyr på op til 1,00 %, hvis
De ombytter Deres aktier med aktier i en anden afdeling.

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Ingen

Tidligere resultater
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Der er ikke tilstrækkelige data til give en nyttig indikation af aktieklassens tidligere resultater
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Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikation af fremtidige
resultater.
Tidligere resultater tager højde for alle gebyrer og omkostninger.
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Klassens resultater beregnes i USD.
Afdelingen blev lanceret den 6 august 2020. Aktieklassen begyndte at
udstede aktier den 21 december 2020.

Praktiske oplysninger
Depotbanken er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Sustainable Asia Bond Fund en afdeling i Manulife Global Fund. Denne
afdelings aktiver er adskilt fra andre afdelinger i Manulife Global Fund.
Yderligere oplysninger om Manulife Global Fund, et gratis eksemplar af
prospektet, års- og halvårsrapporten på engelsk kan rekvireres hos
administratoren, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, på adressen
31, Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg,
eller De kan gå ind på www.manulifeglobalfund.com.
Nærmere oplysninger om forvaltningsselskabets ajourførte
vederlagspolitik kan ses på www.ucits.manulifeim.com. De kan anmode
om at få et gratis papireksemplar af vederlagspolitikken.
De kan få oplyst de seneste aktiekurser hos forvaltningsselskabet inden
for normal arbejdstid, og de offentliggøres dagligt på
www.manulifeglobalfund.com.
De kan ombytte Deres aktier med aktier i en anden afdeling i Manulife
Global Fund. De pålægges eventuelt et gebyr. De kan se, hvordan De
ombytter aktier i prospektets afsnit "How to Switch Between SubFunds".
Afdelingen er underlagt Luxembourgs skattelovgivning og forskrifter.
Afhængigt af Deres bopælsland kan dette have betydning for Deres

personlige skattemæssige stilling. Ønsker De flere oplysninger, bedes
De søge uafhængig rådgivning.
Manulife Global Fund kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette
dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i prospektet for Manulife
Global Fund.
Afdelingen er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 1 juli 2021.

