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Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag 

för att hjälpa dig att förstå vad en investering i denna delfond innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

GIB AM SUSTAINABLE WORLD CORPORATE BOND FUND - SE USD (D)
En delfond till AMUNDI UCITS FUND PARTNERS ICAV

ISIN-kod : (D) IE0003GU5Z38
Det här ICAV-bolaget har utsett Amundi Ireland Limited, en entitet som är del av Amundi Group till förvaltningsbolag.

Mål och placeringsinriktning
Delfonden är en finansiell produkt som har ett mål för hållbara investeringar i enlighet med artikel 9 i förordningen (EU) 2019/2088 (förordningen om hållbar finansiering). 
Delfonden strävar efter att uppnå inkomst- och kapitaltillväxt genom investeringar i en portfölj av globala företagsobligationer utgivna av företag som investeringsförvaltaren tror har 
potential att skapa en positiv inverkan på global hållbarhet.
Delfonden  investerar  minst  70  % av  sitt  substansvärde  i  företagsobligationer  av  investeringskvalitet  utgivna  av  noterade  bolag  eller  handlade  på  en  tillåten  marknad  (enligt  
prospektet). Delfonden kommer att investera i företagsobligationer som emitteras av företag som Gulf International Bank (UK) Limited, delfondens investeringsförvaltare, tror erbjuder 
produkter, tjänster eller verksamheter som är väl positionerade för att generera en positiv inverkan på särskilda hållbarhetsteman (enligt definitionen nedan i hanteringsprocessen). 
Dessa företag representerar ett brett spektrum av sektorer och branscher och kan vara belägna var som helst i världen. 
Högst 30 % av delfondens substansvärde får investeras i företagsobligationer av underinvesteringsgrad som inte är lägre än B- från Fitch eller Standard & Poor's (eller motsvarande). 
Högst 30 % av delfondens substansvärde får investeras i företagsobligationer emitterade av företag som har sin hemvist, är noterade eller handlas i ett tillväxtland (de länder som 
definieras som sådana av Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate Corporate Index). Delfonden kommer att sträva efter att säkra exponering för icke-USD-valutor genom att 
säkra icke-USD-noterade värdepapper och valutor på portföljnivå. 
Delfonden får inneha likvida medel och instrument som lätt  kan omvandlas till  likvida medel (som kontantinlåning, statsskuldväxlar och statsobligationer med goda kreditbetyg 
(investment grade)). Under normala marknadsförhållanden får sådana investeringar inte överstiga 20 % av delfondens substansvärde. 
Upp till 5 % av delfondens substansvärde får innehas i villkorade konvertibler, värderade högst B- av Fitch eller Standard & Poor's (eller motsvarande). Villkorade konvertibler är 
obligationer,  utgivna  av  globala  banker,  försäkringsbolag  och  andra  reglerade  kreditinstitut,  som kan  omvandlas  från  skuld  till  eget  kapital  vid  händelse  av  en  fördefinierad  
triggerhändelse. 
Delfonden får endast använda derivat, som till exempel obligationsterminer, valutatransaktioner och kreditswappar, i syftet effektiv portföljförvaltning.
Jämförelseindex: Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till och strävar efter att överträffa Bloomberg Global Aggregate Investment Grade Corporate incl. High Yield and EM 
Custom Index (USD Hedged) (”jämförelseindexet”). Delfonden är huvudsakligen exponerad mot emittenter i jämförelseindexet, men förvaltningen av delfonden är diskretionär och 
exponeras  mot  emittenter  som  inte  ingår  i  jämförelseindexet.  Delfonden  övervakar  riskexponering  i  förhållande  till  jämförelseindexet,  men  omfattningen  av  avvikelsen  från  
jämförelseindexet förväntas vara väsentlig. Delfonden har inte valt ut jämförelseindexet som ett referensindex med anledning av förordningen om hållbar finansiering.
Förvaltningsprocess:  Företag  som  verkar  inom  områden  som  vapen,  utvinning  av  termalkol,  oljesand,  skiffergas  och  skifferolja,  vuxenunderhållning,  tobaksproduktion,  
alkoholproduktion, hasardspel och andra produkter och tjänster som investeringsförvaltaren fastställt har negativ påverkan på hållbarhetsteman (definieras nedan) är först och främst 
uteslutna från delfondens investeringsuniversum. Efter dessa uteslutningar tillämpar delfondens investeringsförvaltare en bottom-up-analys för att integrera grundläggande faktorer 
avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), i syfte att identifiera företag med en positiv inverkan på särskilda hållbarhetsteman som hälso- och sjukvård, utbildning, 
näring, transportsäkerhet, ren energi, e-mobilitet, resurseffektivitet och vatten (hållbarhetsteman). 
Investeringsförvaltaren förlitar sig på egen research och research från tredje part när den identifierar erkända globala hållbarhetsutmaningar, som till exempel de som finns i FN:s 
hållbarhetsmål.  Hållbarhetsdrivkrafterna tillämpas för  att  identifiera särskilda hållbarhetsteman och integreras sedan i  delfondens förvaltningsprocess.  Hållbarhetsdrivkrafter  och 
härledda hållbarhetsteman kan komma att förändras under delfondens livstid. 
Ovanstående ESG-analys tillämpas, utöver andra faktorer som bolagsstyrningspraxis, för att slutföra analysen av varje företag som ger investeringsförvaltaren möjlighet att skapa sin 
egen prognos över bolagets kreditvärdighet, förmåga att skapa regelbunden, riskjusterad avkastning och det kombineras sedan med en bedömning av företagets förmåga att påverka 
hållbarhetstemana positivt.
Utdelningsandelen ger utdelning årligen.
Kortast rekommenderade tid för andelsinnehav är 5 år.
Investerare kan sälja under bankdagar i Irland och Storbritannien.

Risk / avkastningsprofil
Lägre risker, Högre risker,

Typiskt lägre avkastning Typiskt högre avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risknivån för denna fond återspeglar huvudsakligen risken för de internationella obligationerna 
där den är investerad.

Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden. 
Riskkategorin som anges är inte garanterad och kan skifta över tiden. 
Den lägsta riskkategorin innebär inte 'riskfri'. 
Din investering är inte garanterad eller skyddad.
För  osäkrade valutaklasser  kan växelkursrörelser  påverka  riskindikatorn  när  valutan  för  de  
underliggande investeringarna inte är densamma som valutan för andelsklassen.

Substantiella risker väsentligt relevanta för delfonden som indikatorn inte återger korrekt: 

Kreditrisk:  avser  riskerna när  en emittents  signatur  plötsligt  degraderas eller  
saknas.
Likviditetsrisk: i  händelse av låg handelsvolym på finansmarknader kan varje 
köp  eller  försäljning  på  dessa  marknader  leda  till  betydande  
marknadsvariationer, som kan påverka värdet på din portfölj. 
Motpartsrisk:  avser  risken  att  en  aktör  på  marknaden  inte  fullföljer  sina  
skyldigheter mot din portfölj.
Operativ  risk:  avser  risken  för  fallissemang  eller  fel  inom  de  olika  
tjänsteleverantörer som deltar i förvaltningen och värderingen av din portfölj.
Risk med tillväxtmarknader: Vissa av de länder som investerats i kan medföra 
högre  politiska,  juridiska,  och  ekonomiska  risker  samt  likviditetsrisker  än  
investeringar i mer utvecklade länder.

Din portföljs substansvärde kan påverkas av förekomsten av någon av dessa risker.
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Avgifter
Avgifterna används till att betala Delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift Ingen
Inlösenavgift Ingen
Konverteringsavgift Ingen
Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan vinsten på 
din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras delfonden under året.
Årlig avgift 0,46 %
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter.
Resultatrelaterad avgift Ingen

Detecknings- ochkonverteringsavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du 
betala mindre – du kan ta reda på det från din finansiella rådgivare.
Den årliga avgiften grundas på utläggen under innevarande år. Denna siffra kan variera 
från ett år till ett annat. Den utesluter: 

Prestationsbaserade avgifter.
Portföljens  transaktionskostnader,  utom  då  tecknings-/inlösenavgiften  betalas  av  
delfonden  vid  köp  eller  försäljning  av  andelar  i  ett  annat  företag  för  kollektiva  
investeringar. 

De årliga avgifterna som visas är uppskattningar, då andelsklassen lanserades nyligen. 
För varje redovisningsperiod kommer Delfondens årsrapport att visa den exakta summan.

För mer information om avgifter, se stycket om avgifter i fondföretagets prospekt vilket finns på www.amundi.ie och www.gibam.com.

Tidigare resultat
Delfonden har ännu inte resultatuppgifter för ett helt kalenderår för att visa en diagram över tidigare 

resultat.
Diagrammet har ett  begränsat värde som vägledning för framtida 
resultat.
Delfonden lanserades: 2022.
Andelsklassen lanserades: 2022.
Referensvalutan är den amerikanska dollarn.

Praktisk information
Förvaringsinstitutets namn: Société Générale S.A., Dublin Branch.
Ytterligare information om ICAV-fonden (prospekt, periodiska rapporter) kan erhållas på engelska,  kostnadsfritt på följande adress: Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, 
Georges Quay, Dublin 2, Irland.
Information om aktuell ersättningspolicy för Amundi Ireland Limited, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt identiteten på de 
personer som ansvarar för att tilldela ersättning och förmåner, finns på webbplatsen https://www.amundi.ie. Du kan även få en papperskopia utan kostnad.
Annan praktisk information (som senaste substansvärde) kan inhämtas på webbplatsen www.amundi.ie och www.gibam.com.
I ICAV-fonden ingår andra delfonder och andra klasser som beskrivs i prospektet. Byten till andelar i en annan delfond i ICAV-fonden kan göras, om villkoren i prospektet tillåter det.
Varje delfond tillhör en särskild del av ICAV-fondens tillgångar och skulder. Följaktligen är varje delfonds tillgångar exklusivt tillgängliga för att uppfylla investerares rättigheter i 
förhållande till denna delfonds och kreditgivares rättigheter vilkas krav har uppkommit vid skapandet, förvaltningen eller likvideringen av den delfonden.
Detta dokument beskriver en delfond inom ICAV-fonden. Prospektet och periodiska rapporter förbereds för hela ICAV-fonden som angivits i början av detta dokument.
ICAV-fonden omfattas av skattelagarna i Irland, vilket kan påverka investerarens personliga skattesituation.
Amundi Ireland Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV-fondens prospekt.

*********************

Denna ICAV-fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över den utövas av Central Bank of Ireland.
Amundi Ireland Limited är auktoriserat och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 augusti 2022.
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