
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa
dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Baillie Gifford Worldwide European High Yield Bond Fund - andelar i klass
B EUR
Tillväxtandelar - ISIN IE00BHTCM093
Baillie Gifford Worldwide European High Yield Bond Fund (”fonden) är en delfond till Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (bolaget). Fonden
förvaltas av Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited.

Mål och placeringsinriktning
Mål
• Fonden strävar efter att skapa en hög totalavkastning genom en
kombination av kapitaltillväxt och intäkter. Fonden strävar även efter att
främja vissa hållbarhetsrelaterade karaktäristika och bidra till miljömålen i
Parisavtalet genom en hållbar och lågkoldioxidmetod, som mäts med
användning av den viktade genomsnittliga växthusgasintensiteten i
portföljen.

Placeringsinriktning
• Investeringar görs främst i obligationer med låga kreditbetyg som uppfyller
de relevanta hållbarhetskriterierna.
• Investeringar kommer att väljas efter tillämpning av verksamhetsbaserade
undantag och normbaserad utvärdering.
• Investeringar i företag som får årliga intäkter över en viss nivå från tobak,
vapen eller utvinning och produktion av fossila bränslen är inte tillåtet.
Fonden kommer att följa investeringsförvaltarens policy för bedömning av
brott mot FN:s Global Compact-principer för företag.
• Fonden tillämpar en kvalitativ utvärdering för att identifiera hur företag
bidrar till de hållbarhetsdimensioner som beskrivs av Sustainability
Accounting Standards Board och kommer att exkludera företag som inte
uppfyller denna utvärdering. Andelen av fondens portfölj som är underställd
hållbarhetsrelaterad analys är minst 90 % av fondens nettotillgångsvärde.
• Derivat, vilket är en typ av finansiellt kontrakt, används för att bidra till
att nå totalavkastningsmålet.
• Fonden förvaltas aktivt och inget index används i syfte att bestämma eller
begränsa sammansättningen av fondens portfölj. Fondens resultat (efter
avdrag av kostnader) mäts mot ICE BofAML European Currency High
Yield Constrained Index (säkrad i EUR). Fonden strävar efter att överträffa
indexet.
• Fondens viktade genomsnittliga växthusgasintensitet mäts också mot
indexet, med ett övergripande mål att ha en viktad genomsnittlig
växthusintensitet som är lägre än indexet.

Övrig information
• Obligationer är en typ av investering som företag kan emittera när de vill
låna pengar. Obligationens emittent har en skuld gentemot innehavaren.
Emittenten är skyldig att betala ränta och/eller återbetala lånet vid ett senare
datum.
• När obligationen har låga kreditbetyg innebär det vanligen att risken för
utebliven betalning är hög.
• Du kan sälja en del av eller alla dina andelar alla dagar när banker i Irland
håller öppet för handel genom att kontakta överföringsombudet per telefon
eller post.
• Avkastningen återinvesteras. Inga ytterligare andelar köps, utan
återinvesteringen speglas i kursen för dina befintliga tillväxtandelar.
• Ytterligare beskrivningar och information finns i avsnittet om mål och
placeringsinriktning i prospektet, vilket tillhandahålls om du kontaktar oss.
• Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Risk/avkastningsprofil
Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller
potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell
avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad
på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt
mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan
visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.

Normalt betyder en lägre
avkastning
en lägre risk

Normalt betyder en högre
avkastning

en högre risk

1 2 3 4 5 6 7

• Observera att du kan förlora pengar även inom den lägsta riskkategorin och att
extremt ogynnsamma marknadsförhållanden alltid kan innebära att du utsätts
för stora förluster. Fonden är klassad i kategorin ovan eftersom den investerar
i företagsobligationer som vanligen medför högre avkastning och högre risk
än andra investeringar såsom statsobligationer eller kontanter. Där ingen
andelskurshistorik (och därmed ingen avkastning) finns tillgänglig för någon
period de senaste fem åren beräknas risk/avkastningsindikatorn istället utifrån
avkastningen i fondens jämförelseindex. Indikatorn tar inte hänsyn till följande
relevanta betydande risker:

• Investeringsmarknader kan både sjunka och stiga, och marknadsförhållanden
kan ändras snabbt. Värdet av en investering i fonden och eventuell avkastning
från den kan både minska och öka, och det kan hända att du inte får tillbaka
det investerade beloppet. Obligationer emitterade av företag kan påverkas
negativt av ändrade räntor, förväntningar på inflation och nedgradering av
obligationsemittentens kreditvärdighet. Emittenterna av de obligationer i vilka
fonden investerar kanske inte kan betala obligationsavkastningen som utlovats
eller kan kanske inte betala tillbaka kapitalbeloppet. Fondens koncentrerade
portfölj jämfört med liknande fonder kan leda till stora svängningar i
andelskursen på kort sikt. Derivat kan användas för att skapa, öka eller minska
exponeringen mot tillgångar och kan leda till att fonden har hävstång. Detta
kan leda till större rörelser (uppåt och nedåt) i fondens andelskurser. Vår avsikt
är inte att användningen av derivat ska ändra fondens övergripande riskprofil
på ett väsentligt sätt. Under vissa omständigheter kan det vara svårt att köpa
eller sälja fondens innehav. Även små köp och försäljningar kan leda till att
deras kurser varierar mycket, vilket påverkar fondens värde och priset på
fondens andelar. Det kanske inte är lätt att marknadsvärdera värdepapper som
är svåra att handla. Det går inte att garantera att ett värde som tilldelats dem
kommer att spegla priset fonden kan få vid försäljning. Fondens mått på viktad
kolintensitet ligger på portföljnivå. Eftersom så är fallet kan fonden investera
i enskilda företag med höga utsläpp. Endast sådana investeringar som har
tillgängliga data kommer att inkluderas i beräkningen. Vissa data kan vara
uppskattade. Fondens ESG-placeringsinriktning begränsar den typ av företag
som fonden kan inneha. Fondens avkastning kan skilja sig från fonder som inte
tillämpar sådana begränsningar.
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Avgifter
Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader,
inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift 0,00%
Inlösenavgift 0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan
vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan
betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter 0,33%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift INGEN

• Siffran för årliga avgifter baseras på föregående års utgifter och kan variera
från ett år till ett annat. Den omfattar inte kostnader för att köpa eller sälja
fondens tillgångar (såvida inte dessa tillgångar utgör andelar i en annan
fond).

• Fondens årsrapport för varje räkenskapsår innehåller uppgifter om exakta
avgifter som debiterats.

• Mer information om avgifter finns i avsnittet om avgifter och kostnader i
prospektet, som finns på www.bailliegifford.com.

• Observera att förvaltningsavgiften har sänkts, enligt vad som anges i
prospektet, under en begränsad tidsperiod. Tills detta erbjudande förfaller
ligger de årliga avgifterna på 0,33%.

Tidigare resultat

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

%

2017 2018 2019 2020 2021

Fond 2,8 2,4

Index* 2,9 3,3

Källa: FE 2022

• Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning
om framtida resultat.

• Fondens lanseringsdatum: 2019-02-19.
• Andels- eller aktiekategorins lanseringsdatum: 2019-02-19.
• Resultatet beräknas i EUR.
• I resultatet är den årliga avgiften medräknad, men eventuella

teckningsavgifter räknas inte med.
• Resultatsiffrorna är per den 31 december varje år.
• Detaljer om fondens resultat i förhållande till indexet presenteras endast

för illustrativa ändamål. Det kan inte garanteras att fondens resultat
matchar eller överskrider indexets resultat.

• * ICE BofA European Currency High Yield Constrained Hedge EUR

Praktisk information
• Bolagets depositarie är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• Du får mer information om fonden, prospektet, de senaste andelspriserna och den senaste års- och delårsrapporten genom att kontakta Baillie Gifford eller

besöka webbplatsen www.bailliegifford.com. På begäran tillhandahålls alla sådana dokument kostnadsfritt på engelska i pappersversion. Uppgifter om
förvaltarens ersättningspolicy finns på www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. På begäran tillhandahålls ersättningspolicyn i pappersform
kostnadsfritt från förvaltaren.

• Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver endast fonden. Prospektet samt års- och delårsrapporter och redovisningar utarbetas för hela bolaget.
• Fondens tillgångar är avskilda från bolagets övriga fonder. Det innebär att tillgångar i en fond inte kan användas för att täcka en annan fonds skulder.
• Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din skatteställning.
• Du kan när som helst byta en del av eller alla dina andelar i fonden mot andelar i valfri fond i bolaget. Mer information om detta finns i avsnittet om

konvertering av andelar i prospektet.
• Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.
• Du kan kontakta oss genom att ringa Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited på 00-353-1-241-7156 (fax

00-353-1-241-7157), eller besöka Baillie Giffords webbplats på www.bailliegifford.com för mer information.

Fonden är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och står under tillsyn av Irlands
centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per 2022-10-14. JWZB
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