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.
Translatørbekræftet oversættelse

Candriam Bonds Emerging Markets, en afdeling af SICAV Candriam Bonds
Klasse Classique - Kapitaliseringsaktier: LU0083568666
Kompetent myndighed:Commission de Surveillance du Secteur Financier, finanstilsynet
Forvaltningsselskab: Candriam

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
Primære handlede aktiver:
Obligationer og andre gældsinstrumenter, der primært er udstedt
i udviklede landes valutaer og endvidere i lokale valutaer, der er
udstedt af private udstedere, udstedt eller garanteret af nye
vækstlande, offentligretlige institutioner og halvoffentlige
udstedere, der opererer i nye vækstlande.
Investeringsstrategi:
Fonden sigter mod kapitalvækst ved at investere i de primære
handlede aktiver og udkonkurrere referenceindekset.
Forvaltningsteamet foretager skønsmæssige investeringsvalg på
grundlag af økonomiske og finansielle analyser.
Blandt andre karakteristika fremmer fonden miljømæssige
og/eller sociale karakteristika uden dog at have bæredygtig
investering
som
mål.De
miljømæssige,
sociale
og
ledelsesmæssige kriterier (ESG) bidrager til forvalterens
beslutningstagning uden dog at være en afgørende faktor for
denne beslutningstagning.For yderligere oplysninger henvises
der til administrationsselskabets hjemmeside og/eller prospektet.
Fonden kan anvende afledte produkter med henblik på
investering eller afdækning (for at beskytte sig mod fremtidige,
ugunstige finansielle hændelser ).
Referenceværdien: J.P.Morgan EMBI Global Diversified (Total
Return)
Fonden er aktivt styret, og investeringsprocessen indebærer, at
man henholder sig til en referenceværdi (indekset).
Definition af indekset:
Indekset måler resultatet af emerging markets’ statsobligationer
og statsejede virksomhedsobligationer udstedt i USD, ved hjælp
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af et diversifikationsskema, som muliggør en mere lige fordeling
af vægtningerne mellem indekslandene.
Anvendelse af indekset:
- som investeringsunivers.Generelt udgør udstedere af
finansielle instrumenter i fondens portefølje størstedelen af
indekset.Imidlertid må investeringer uden for dette indeks,
- ved bestemmelse af risikoniveauerne/-parametrene,
- med henblik på sammenligning af resultaterne,
- med henblik på beregning af resultatbetingede honorarer for
visse aktieklasser.
Porteføljesammensætningens afvigelsesniveau i forhold til
indekset:
Eftersom fonden er aktivt styret, er dens mål hverken at
investere i alle indeksets komponenter eller at investere i samme
omfang som komponenterne i dette indeks.
Under normale markedsforhold vil fondens forventede tracking
error være stor, dvs. over 2,5%.
Dette forhold er en vurdering af fondens resultatafvigelser i
forhold til resultatet af dens indeks.Jo større tracking error’en er,
desto større er afvigelserne over for indekset.Den opståede
tracking error afhænger især af markedsforholdene (volatilitet og
korrelationer mellem finansielle instrumenter) og kan derfor
adskille sig fra den forventede tracking error.
Tilbagebetaling af aktierne: Efter anmodning, hver dag, i
Luxembourg.
Anvendelse af resultaterne: Reinvestering.
Anbefaling: Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer,
som planlægger at trække deres penge ud inden 4 år.
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 Det anførte risikoniveau afspejler fondens historiske volatilitet,
eventuelt suppleret med dens referencerammers historiske
volatilitet. Den anførte volatilitet angiver, i hvilket omfang
fondens værdi kan svinge opad eller nedad.
 De historiske data foregriber ikke den kommende risikoprofil.
 Den viste kategori kan udvikles over tid.
 Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri
investering.
 Der er ingen garanti eller mekanisme til beskyttelse af
kapitalen.
Investor skal være bevidst om følgende væsentlige risici,
som den syntetiske indikator ikke nødvendigvis tager
tilstrækkelig højde for:
 Kreditrisiko: Fonden er underlagt risikoen for en udsteders
manglende evne til at betale kuponer og/eller til at tilbagebetale
det lånte beløb. Denne risiko er endnu større, da fonden kan
investere i højt forrentet gæld, hvor udstederne er identificerede
som risikobehæftede.
 Modpartsrisiko: Da fonden kan anvende afledte produkter,
der handles på OTC-markeder, kan disse produkter
repræsentere en modpartsrisiko (dvs. modpartens manglende
evne til at opfylde sine forpligtelser over for fonden). Denne
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modpartsrisiko kan eventuelt helt eller delvis afdækkes ved
sikkerhedsstillelse.
 Risiko forbundet med de afledte finansielle instrumenter:
brugen af dem indebærer en risiko forbundet med deres
underliggende instrumenter og kan forstærke den nedadgående
tendens via løftestangseffekten, som er en følge deraf. I tilfælde
af hedging er denne strategi måske ikke perfekt. Visse derivater
kan være komplekse at værdiansætte under usædvanlige
markedsbetingelser.
 Risici forbundet med vækstlande: Vækstlande kan
repræsentere politiske, lov- og skattemæssige usikkerheder eller
andre hændelser, der kan have en negativ indvirkning på
fondens aktiver. Handlede aktiver i disse lande præsenterer
potentielt hurtigere markedsbevægelser end på de store
internationale børser og noteringsudsving, der i væsentlig grad
kan stige under visse markedsforhold. Disse aktiver kan vise sig
at være mindre likvide, eller ikke kunne sælges hurtigt til rimelige
kurser. Udsvingene i vækstlandenes kurser kan være uforudsete
og væsentlige.
 Likviditetsrisiko: fonden investerer i finansielle instrumenter
og/eller markedssegmenter, som anses for mindre likvide. Det
skyldes, at disse instrumenter måske ikke vil kunne sælges
hurtigt / eller til rimelige priser. Denne risiko understreges under
visse markedsforhold / og eller i tilfælde af massivt genopkøb,
hvilket kan påvirke fondens performance.
 Bæredygtighedsrisiko: henviser til enhver hændelse eller
situation på det miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige
område, som kunne påvirke resultaterne og/eller omdømmet hos
udstederne i porteføljen.Bæredygtighedsrisiko kan være specifik
for udstederen afhængig af dennes aktiviteter og adfærd, men
den kan også skyldes ydre faktorer.
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ENGANGSGEBYRER FØR ELLER EFTER INVESTERING
Indtrædelsesgebyr

2.50%

Udtrædelsesgebyr

Ingen

Ombytningsgebyr

Ingen

De gebyrer, der betales af investorerne, anvendes til at afholde
fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i
forbindelse med dens markedsføring og distribution af aktier.
Disse gebyrer reducerer investeringernes potentielle vækst.
Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer:
Gebyrerne er maksimumbeløb, for i visse tilfælde betaler investor
mindre.
Investor kan få oplyst de faktiske indtrædelses- og
udtrædelsesgebyrer ved henvendelse til sin finansielle rådgiver
eller distributør.
Løbende gebyrer:
De løbende gebyrer er baseret på det foregående års udgifter, der
blev afsluttet i december 2021. Beløbet kan derfor variere fra år til
år.
Det omfatter hverken resultatbetingede honorarer eller
omkostninger til porteføljetransaktioner med undtagelse af de
tilfælde, der faktureres af depotbanken, og hvor fonden betaler
indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer ved køb eller salg af
andele i en anden fond.
Der findes flere oplysninger om gebyrerne i de tilsvarende afsnit i
prospektet, der kan ses på www.candriam.com.

Det beløb i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
midlerne investeres.
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Indeks 17.4 -5.3 7.4

Tidligere resultater foregriber ikke kommende resultater.
Aktualiserede nettoresultater eksklusive engangsudgifter.
Aktien er oprettet i år: 1998.
Valuta: USD.
Indeks:J.P.Morgan
EMBI
Global
Diversified
(Total
Return).Indekset kan udvikle sig over tid uden dog at medføre en
væsentlig strategiændring.Således kan de fremlagte resultater for
et eller flere år adskille sig fra det aktuelle indeks for det/de
tilsvarende år.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
I dette dokument beskrives en afdelings aktiekategori i Candriam
Bonds. Prospektet og de periodiske rapporter er udarbejdet for
samtlige afdelinger. Der findes andre aktiekategorier, der er
angivet i prospektet.
Investor har ret til at anmode om konvertering af sine aktier til
aktier i en anden kategori af fonden eller til aktier fra en kategori
af en anden afdeling af fonden i henhold til udvælgelseskriterier
og vilkår, der kan rekvireres hos dennes finansielle mellemmand.
Afdelingen hæfter kun for gæld, engagementer og forpligtelser,
som den kan pålægges.
Der findes yderligere oplysninger om fonden i prospektet og de
periodiske rapporter, der uden beregning kan rekvireres efter
anmodning på forvaltningsselskabets hjemsted eller findes på
hjemmesiden www.candriam.com. Disse dokumenter findes på ét
af de sprog, der er accepteret af hvert lands lokale myndighed,

hvor fonden har tilladelse til at markedsføre sine aktier, eller i det
sædvanlige sprog i den internationale finansieringsverden.
Enhver anden praktisk oplysning, navnlig om aktiernes seneste
kurser, kan findes på de ovennævnte steder.
Lovgivningen i fondens oprindelsesland kan få indvirkning på
investors personlige skattemæssige stilling.
Detaljerede oplysninger om den ajourførte aflønningspolitik,
herunder sammensætningen af aflønningskomitéen, en
beskrivelse af hvordan aflønningerne og fordelene beregnes, og
hvordan denne politik er i overensstemmelse med hensynet til
bæredygtighedsrisici og -påvirkninger er tilgængelig på
Candriams
hjemmeside
på
https://www.candriam.com/siteassets/legal-anddisclaimer/external_disclosure_remuneration_policy.pdf.
Et trykt eksemplar kan rekvireres gratis.
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Candriam drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument og oversættelse heraf, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.
Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr 02-07-2022.

