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Bästa investerare!
Viktiga ändringar i
• M&G (Lux) Global Select Fund och
• M&G (Lux) Pan European Select Fund
(var och en är en ”fond”, tillsammans ”fonderna”), alla delfonder i M&G (Lux) Investment Funds 1
Du behöver inte vidta några åtgärder, men vi rekommenderar att du läser det här brevet noga.
De definierade termer som används i det här brevet har samma betydelse som i prospektet.
Jag skriver för att informera er om de förändringar vi gör i fonderna för att förbättra deras profiler
inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) och för att ge större klarhet i de ESG-resultat
som de försöker uppnå utöver sina ekonomiska mål.
För att uppnå detta gäller följande från och med den 30 juli 2021 (”ikraftträdandedagen”):
- Ett ”hållbarhetsmål” (dvs. icke-finansiellt) kommer att läggas till i varje fonds
investeringsmål och komplettera deras befintliga finansiella mål.
- Fonderna kommer att döpas om till ”M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund” och
”M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund”.
- Varje fonds investeringsstrategi kommer att uppdateras för att ge information om hur den
väljer ut företag för att uppfylla sitt hållbarhetsmål.
I detta brev ges närmare upplysningar om orsakerna till ändringarna och en fullständig jämförelse
av de aktuella och uppdaterade uppgifterna i fondprospektet (som finns i tabellen i slutet av detta
brev).
Observera att fondernas finansiella mål och övergripande riskprofiler inte ändras.
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• Införande av ett hållbarhetsmål
Från och ikraftträdandedagen kommer följande ”hållbarhetsmål” att läggas till i varje fonds
investeringsmål:
”Att investera i företag som bidrar till Parisavtalets klimatförändringsmål”.
Genom att investera i företag som antingen har låg koldioxidintensitet eller minskande
koldioxidintensitet (vilket förklaras nedan) kommer fonderna att försöka bidra till de långsiktiga
målen i Parisavtalet, som syftar till att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2
grader över förindustriella nivåer före slutet av detta århundrade.
Även om ESG-överväganden alltid har utgjort en integrerad del av båda fondernas
investeringsstrategier kommer införandet av ett tydligt och specifikt hållbarhetsmål att ytterligare
förbättra deras ESG-profiler och ge investerare större klarhet om vad varje fond strävar efter att
uppnå.
Observera att varje fonds finansiella mål att ge högre avkastning (kombinationen av kapitaltillväxt
och intäkter) än dess jämförelsenorm kommer att förbli oförändrat. Dessutom har
investeringsförvaltaren bedömt de potentiella effekterna av ändringen och anser att införandet av
hållbarhetsmålet inte kommer att ha någon negativ påverkan på fondernas finansiella mål.
• Fondens namn ändras
M&G (Lux) Global Select Fund kommer att döpas om till M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned
Fund.
M&G (Lux) Pan European Select Fund kommer att döpas om till M&G (Lux) Pan European Sustain
Paris Aligned Fund.
Båda fonderna engagerar sig aktivt i de företag de investerar i när de försöker stödja dem i deras
ansträngningar att upprätthålla den finansiella tillväxten och förbättra deras ESG-meriter, varav en
viktig del är minskade koldioxidutsläpp. De nya fondnamnen kommer bättre att återspegla
fondernas investeringsstrategier och deras fokus på långsiktiga investeringar i hållbara företag
som kombinerar egenskaper som finansiell styrka, konkurrensfördelar och förmåga att
upprätthålla låga koldioxidutsläpp.
• Ändringar av investeringsstrategins formulering
Varje fonds investeringsstrategi (som ingår i avsnittet ”Investeringsstrategi” i prospektet) kommer
att uppdateras för att ge information om de typer av företag som bidrar till det nya
hållbarhetsmålet. Kvalificerade företag är:
- Företag med låg koldioxidintensitet, vilket definieras som företag med en viktad
genomsnittlig koldioxidintensitet (måttet på ett företags koldioxidutsläpp i förhållande till
dess produktförsäljning) lägre än 50 % av den viktade koldioxidintensiteten i varje fonds
respektive jämförelsenorm.
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-

Företag med minskande koldioxidintensitet, som har vetenskapliga mål som är i linje med
Parisavtalet eller har åtagit sig att ha dessa mål på plats inom en fastställd tidsperiod.
Ett enda företag kan uppfylla ett eller båda kriterierna.
Andra faktorer som ett företags potential att genom sina produkter och tjänster tillhandahålla
direkta lösningar på klimatutmaningarna kommer också att ingå i bedömningsövervägandena.
Ytterligare information om fondens ansvarsfulla investeringsstrategi och ESG-egenskaper kommer
att ingå i deras respektive dokument för ESG-kriterier och hållbarhetskriterier. Dessa kommer att
finnas tillgängliga från och med den 30 juli 2021 på varje fonds informationssida på M&G:s
webbplats.
Kommer ändringarna att leda till förändringar i fondernas portföljer?
• Det kommer inte att ske någon förändring av M&G (Lux) Global Select Funds portfölj till
följd av ändringarna.
• När det gäller M&G (Lux) Pan European Select Fund, som baseras på fondens innehav den
18 maj 2021, kommer ändringarna att kräva en ombalansering av cirka 8 % av portföljen.
Detta förväntas resultera i transaktionskostnader som uppskattas till ca. 0,03 % av fondens
värde och kommer att bäras av fonden, vilket kommer att påverka resultatet med
motsvarande belopp.
Administrationskostnader i samband med ändringarna
Alla administrationskostnader i samband med införandet av ändringarna kommer bäras av M&G.
Ändringar i din investering
Du kan sälja din investering eller byta den till en annan delfond i bolaget eller M&G-fond,
kostnadsfritt, när som helst före eller efter att ändringarna har gjorts i enlighet med våra villkor.
Mer information
Om du är osäker på hur du ska agera eller behöver mer information är du välkommen att kontakta
din vanliga M&G-kontakt eller vårt kundtjänstteam genom att skicka ett e-postmeddelande till
csmandg.co.uk@rbc.com. Vi har öppet från kl. 09.00 till 18.00 CET måndag till fredag. Av
säkerhetsskäl och för att förbättra kvaliteten på våra tjänster kan vi spela in och övervaka
telefonsamtal.
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Observera att vi inte kan ge dig investeringsråd. Om du är osäker på hur förändringarna kan
påverka dig ska du kontakta en finansiell rådgivare.
Med vänliga hälsningar

Laurence Mumford
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1
Bifogat: Jämförelse av tidigare och ny formulering för uppgifterna i fondernas prospekt

M&G (Lux) Global Select Fund and M&G (Lux) Pan European Select Fund
Information om ändringar av uppgifterna i fondprospekt
Du kan lägga märke till att formuleringarna skiljer sig från formuleringarna i fondernas faktablad med basfakta för investerare (faktablad). Detta beror på att prospektet beskriver den
fullständiga omfattningen för fondförvaltarens verktyg och de begränsningar inom vilka de får användas, medan informationen som anges i faktabladen ger en kortare
beskrivning. Faktablad med basfakta för investerare avseende nya investeringsmål, placeringsinriktning och investeringsstrategier finns att tillgå på www.mandg.com
Observera att den ursprungliga engelska ordalydelsen i dessa beskrivningar, som finns i den senaste, juridiskt giltiga versionen av det engelska prospektet som godkänts av Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), under alla omständigheter har företräde framför en översättning av ordalydelsen.
Gäller till och med den 29 juli 2021

Gäller från och med den 30 juli 2021

M&G (Lux) Global Select Fund

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

Investeringsmål

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt
och avkastning) än den globala aktiemarknaden över en femårsperiod, samtidigt som
man tillämpar ESG- och hållbarhetskriterier.

Fonden har två målsättningar:
• Finansiellt mål: att ge en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt och
avkastning) än den globala aktiemarknaden över en femårsperiod, och
• Hållbarhetsmål: Att investera i företag som bidrar till Parisavtalets klimatförändringsmål.

Placeringsinriktning

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 80 procent av sitt substansvärde i aktier i hållbara företag
oavsett sektor, börsvärde och hemvistland, däribland tillväxtmarknader. Fonden
innehar vanligtvis färre än 40 aktier.
Fonden investerar i värdepapper som uppfyller ESG-kriterierna och
hållbarhetskriterierna. Följande typer av uteslutningar gäller fondens
direktinvesteringar:
• Normbaserade uteslutningar: investeringar som bedöms bryta mot allmänt
vedertagna beteendestandarder relaterade till mänskliga rättigheter,
arbetsrättigheter, miljö och korruptionsbekämpning.
• Sektorbaserade och/eller värdebaserade uteslutningar: investeringar och/eller
sektorer som är exponerade mot affärsaktiviteter som bedöms vara skadliga för
människors hälsa, samhälleligt välbefinnande, miljön eller som på annat sätt
bedöms vara felinriktade med fondens sektorbaserade och/eller värdebaserade
kriterier.
• Andra uteslutningar: investeringar som bedöms i övrigt stå i konflikt med ESG- och
hållbarhetskriterier.

Fonden investerar minst 80 % av sitt substansvärde i aktier i hållbara företag oavsett sektor,
börsvärde och hemvistland, däribland tillväxtmarknader. Fonden innehar vanligen en
koncentrerad portfölj med färre än 40 företag.
Fonden investerar i värdepapper som uppfyller ESG-kriterierna och hållbarhetskriterierna.
Följande typer av uteslutningar gäller fondens direktinvesteringar:
• Normbaserade uteslutningar: investeringar som bedöms bryta mot allmänt vedertagna
beteendestandarder relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och
korruptionsbekämpning.
• Sektorbaserade och/eller värdebaserade uteslutningar: investeringar och/eller sektorer
som är exponerade mot affärsaktiviteter som bedöms vara skadliga för människors
hälsa, samhälleligt välbefinnande, miljön eller som på annat sätt bedöms vara
felinriktade med fondens sektorbaserade och/eller värdebaserade kriterier.
• Andra uteslutningar: investeringar som bedöms i övrigt stå i konflikt med ESG- och
hållbarhetskriterier.
Avser ”bedöms” som över genomsnittet enligt dokumentet med ESG- och
hållbarhetskriterier så som det framgår av avsnittet med ESG-information nedan. Mer
information om de uteslutningar som gäller för fonden finns i detta dokument.
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Avser ”bedöms” som över genomsnittet enligt dokumentet med ESG- och
hållbarhetskriterier så som det framgår av avsnittet med ESG-information nedan. Mer
information om de uteslutningar som gäller för fonden finns i detta dokument.
Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive företag för kollektiva
investeringar, kontanter och likvida medel, insättningar och warranter.
Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och effektiv portföljförvaltning.

Fonden kan även investera indirekt via fonder (dvs. fondföretag och andra företag för
kollektiva investeringar, inklusive fonder som förvaltas av M&G) och kan investera i andra
överlåtbara värdepapper som kortfristiga obligationer och penningmarknadsinstrument för
likviditetshantering, kontanter och likvida medel.
Fonden får använda derivat för effektiv portföljförvaltning och säkring.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi

- Investeringsstrategi
Fonden har ett fokus på investeringar i globala aktier, och gör långsiktiga investeringar i
kvalitetsföretag med hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftig ställning för att
skydda sin lönsamhet. I första hand investerar investeringsförvaltaren i företag där
kortsiktiga problem har gett en tydlig värderingsmöjlighet.
Fonden tillämpar en bottom-up-strategi vid aktieurvalet, som drivs av fundamental
analys av enskilda företag.
Investeringsförvaltaren anser att denna metod erbjuder en kraftfull kombination av
långsiktig samlat värde med kvalitetsföretag, såväl som potential att ge företagets
aktiekurs ett uppsving när ett kortsiktigt problem har lösts.
Hållbarhetsbeaktningar som omfattar ESG-faktorer integreras helt i
investeringsprocessen genom fortlöpande dialog med investerade företag.
För att identifiera värdepapper för köp avgränsar investeringsförvaltaren det potentiella
investeringsområdet enligt följande:
1. För de uteslutningar som anges i placeringsinriktningen tillämpas screening.
2. Investeringsförvaltaren bedömer sedan de återstående företagens
hållbarhetsmeriter. Investeringsförvaltaren analyserar dessa företag genom extern
och intern analys och kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder för att skapa
en bevakningslista över företag som bedöms ha hållbara affärsmodeller. Detta
omfattar en bedömning av ESG-faktorer i varje fas av företagets grundläggande
analys. Mer information om den ovan nämnda bedömningsprocessen finns i
dokumentet med ESG- och hållbarhetskriterier.
3. Investeringsförvaltaren utför sedan en närmare fundamental analys, inklusive ESGrisker som kan inverka negativt på verksamheten, för att beakta värderingen av
dessa företag och lämplig tidpunkt för förvärv med hänsyn till fondens finansiella
mål. Investeringsförvaltaren väljer de mest lämpliga tillgångarna för att bygga en
koncentrerad portfölj med hög tilltro.
- Metod för ansvarsfulla investeringar
• Fonden kategoriseras som Planet+/Hållbar och främjar ESG-egenskaper.
• I den här kategorin används metoden bäst i klassen.

- Investeringsstrategi
Fonden är en fokuserad global aktiefond som gör långsiktiga investeringar i hållbara företag
som bidrar till de långsiktiga målen för den globala uppvärmningen i Parisavtalet genom att
antingen ha en låg och/eller minskande koldioxidintensitet. Låg koldioxidintensitet innebär
en koldioxidintensitet som är lägre än 50 % av den viktade koldioxidintensiteten i fondens
jämförelsenorm, MSCI World Net Return Index. Företag med minskande koldioxidintensitet
avser företag som har vetenskapliga mål som är i linje med Parisavtalet eller har åtagit sig att
ha dessa mål på plats inom en fastställd tidsperiod.
Dessutom måste dessa företag uppvisa hållbara affärsmodeller som är konkurrenskraftigt
positionerade för att skydda deras lönsamhet och ett fortlöpande åtagande för att minska
koldioxidutsläppen.
I första hand investerar investeringsförvaltaren i företag där kortsiktiga problem har gett en
tydlig värderingsmöjlighet.
Fonden tillämpar en bottom-up-strategi vid aktieurvalet, som drivs av fundamental analys av
enskilda företag.
Investeringsförvaltaren anser att denna metod erbjuder en kraftfull kombination av
långsiktig samlat värde med kvalitetsföretag, såväl som potential att ge företagets aktiekurs
ett uppsving när ett kortsiktigt problem har lösts.
Hållbarhetsbeaktningar som omfattar ESG-faktorer integreras helt i investeringsprocessen
genom fortlöpande dialog med investerade företag. Investeringsförvaltaren anser att ett
aktivt engagemang i hållbara företag är avgörande för att upprätthålla en positiv förändring.
Klimathänsyn, inklusive investeringar i företag med låg och/eller minskande
koldioxidintensitet och icke-obligatoriska faktorer som t.ex. om företag tillhandahåller
direkta lösningar på klimatutmaningarna via sina produkter och tjänster, spelar en viktig roll
när det gäller att fastställa investeringsområdet, aktieurval, och portföljuppbyggnad,
tillsammans med andra hållbarhetsaspekter. Fonden kommer normalt att ha en viktad
genomsnittlig koldioxidintensitet på mindre än hälften av MSCI World Net Return Index.
För att identifiera värdepapper för köp avgränsar investeringsförvaltaren det potentiella
investeringsområdet enligt följande:
1. För de uteslutningar som anges i placeringsinriktningen tillämpas screening.
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•
•

ESG- och hållbarhetskriterierna förväntas minska fondens investeringsområde med
minst 20 %.
Alla värdepapper i fonden är föremål för ESG- och hållbarhetskriterierna. Detta
uppnås genom användning av M&G:s egenutvecklade analys och/eller ESGinformation från tredje part. Så som förklarat i dokumentet med ESG- och
hållbarhetskriterier kan det vara omöjligt att utföra ESG-analyser för kontanter,
likvida medel, vissa derivat och vissa företag för kollektiva investeringar, enligt
samma standarder som för de andra investeringarna.

Fondens ESG-kategorisering förklaras i bilaga 1 ”ESG-integrering och metoder för
ansvarsfulla investeringar” i detta prospekt. Investerare bör läsa detta avsnitt för mer
information.

ESG-information
Ytterligare information finns tillgänglig för investerare på fondens sida på M&G:s
webbplats:
• ESG-kriterier och hållbarhetskriterier: I dokumentet ”M&G (Lux) Global Select Fund
– ESG- och hållbarhetskriterier” som omfattar fondens uteslutningskriterier.
• Periodiska rapporter om icke-finansiella egenskaper.

2. Investeringsförvaltaren bedömer sedan de återstående företagens hållbarhetsmeriter.
Investeringsförvaltaren analyserar dessa företag genom extern och intern analys och
kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder med en bedömning av ESG-faktorer för
att skapa en bevakningslista över företag med låg eller minskande koldioxidintensitet
som bedöms ha hållbara affärsmodeller. Mer information om den ovan nämnda
bedömningsprocessen finns i dokumentet med ESG- och hållbarhetskriterier.
3. Investeringsförvaltaren utför sedan en närmare fundamental analys, inklusive ESG-risker
som kan inverka negativt på verksamheten, för att beakta värderingen av dessa företag
och lämplig tidpunkt för förvärv med hänsyn till fondens finansiella mål.
Investeringsförvaltaren väljer de mest lämpliga tillgångarna för att bygga en koncentrerad
portfölj med hög tilltro.
- Metod för ansvarsfulla investeringar
• Fonden kategoriseras som Planet+/Hållbar.
I den här kategorin används metoden bäst i klassen.
• Fonden kategoriseras som en artikel 9-fond under SFDR.
• ESG- och hållbarhetskriterierna förväntas minska fondens investeringsområde med
minst 20 %.
• Alla värdepapper i fonden är föremål för ESG- och hållbarhetskriterierna. Detta uppnås
genom användning av M&G:s egenutvecklade analys och/eller ESG-information från
tredje part. Så som förklarat i dokumentet med ESG- och hållbarhetskriterier kan det
vara omöjligt att utföra ESG-analyser för kontanter, likvida medel, vissa derivat och vissa
företag för kollektiva investeringar, enligt samma standarder som för de andra
investeringarna. Investeringsförvaltaren kommer bedöma lämpligheten hos sådana
instrument i förhållande till fondens investeringsmål.
Fondens ESG-kategorisering förklaras i bilaga 1 ”ESG-integrering och metoder för
ansvarsfulla investeringar” i detta prospekt. Investerare bör läsa detta avsnitt för mer
information.
ESG-information
Ytterligare information finns tillgänglig för investerare på fondens sida på M&G:s webbplats:
• ESG-kriterier och hållbarhetskriterier: I dokumentet ”M&G (Lux) Global Sustain Paris
Aligned Fund – ESG- och hållbarhetskriterier” som omfattar fondens
uteslutningskriterier.
• En årlig ESG- och hållbarhetsrapport som ger en bedömning av fondens hållbarhetsmål
kommer också att publiceras när den finns tillgänglig.
• Alla andra periodiska rapporter mot fondens hållbarhetsmål.

Jämförelsenorm
MSCI World Net Return Index
Jämförelseindexet är en referens mot vilken fondens resultat kan mätas. Indexet har
valts ut som fondens jämförelsenorm eftersom det bäst återspeglar omfattningen av
fondens placeringsinriktning. Jämförelsenormen används endast för att mäta fondens
resultat och begränsar inte fondens portföljuppbyggnad.
Fonden förvaltas aktivt. Investeringsförvaltaren har fullständig frihet att välja vilka
investeringar som ska köpas, innehas och säljas i fonden. Fondens innehav kan avvika
väsentligt från jämförelsenormens beståndsdelar.
Jämförelsenormen är inte en ESG-jämförelsenorm och överensstämmer inte med
ESG-kriterierna och hållbarhetskriterierna.
Jämförelseindexet visas i andelsklassens valuta.

Jämförelsenorm
MSCI World Net Return Index
Jämförelseindexet är en referens mot vilken fondens resultat kan mätas. Jämförelseindexet
har valts ut som fondens jämförelsenorm eftersom det bäst återspeglar omfattningen av
fondens finansiella mål.
Jämförelsenormen används även för att definiera ett företag med låg koldioxidintensitet.
Investeringsförvaltaren anser att fondens viktade genomsnittliga koldioxidintensitet är i
förhållande till jämförelsenormen när portföljen sätts samman, men jämförelsenormen
begränsar i övrigt inte fondens portföljuppbyggnad.
Fonden förvaltas aktivt och inom ramen för givna begränsningar har
investeringsförvaltaren fullständig frihet att välja vilka investeringar som ska köpas,
innehas och säljas i fonden. Fondens innehav kan avvika väsentligt från jämförelsenormens
beståndsdelar och därmed kan fondens resultat avvika väsentligt från jämförelsenormen.
Jämförelsenormen är inte en ESG-jämförelsenorm och överensstämmer inte med ESGkriterierna och hållbarhetskriterierna.
Jämförelseindexet visas i andelsklassens valuta.

Profil för typisk investerare
Fonden är lämplig för privata och institutionella investerare som strävar efter en
kombination av kapitaltillväxt och avkastning från en portfölj som investerar i en rad
olika företag globalt och som vill ha en fond som tillämpar ESG-faktorer vid
investering.
Det finns inga garantier att fonden kommer uppnå sitt mål. Lämplig för investerare
som investerar i minst tre år och som är medvetna om att deras kapital är utsatt för
risk, samt att värdet på deras investering och avkastning som härrör därifrån både kan
minska och öka.
I varje fall förväntas alla investerare förstå de risker som är förknippade med att
investera i andelar i fonden.

Profil för typisk investerare

Denna fond kan vara lämplig för investerare med en placeringshorisont på minst fem
år.

Fonden är lämplig för privata och institutionella investerare som strävar efter en
kombination av kapitaltillväxt och avkastning från en portfölj som investerar i en rad olika
företag globalt som bidrar till Parisavtalets klimatförändringsmål.
Det finns inga garantier att fonden kommer uppnå sitt mål. Lämplig för investerare som
investerar i minst tre år och som är medvetna om att deras kapital är utsatt för risk, samt
att värdet på deras investering och avkastning som härrör därifrån både kan minska och
öka.
I varje fall förväntas alla investerare förstå de risker som är förknippade med att investera i
andelar i fonden.
Denna fond kan vara lämplig för investerare med en placeringshorisont på minst fem år.

fortsättning

Gäller till och med den 29 juli 2021

Gäller från och med den 30 juli 2021

M&G (Lux) Pan European Select Fund

M&G Pan European Sustain Paris Aligned Fund

Investeringsmål

Investeringsmål

Fonden strävar efter att ge en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt
och avkastning) än den europeiska aktiemarknaden över en femårsperiod samtidigt
som man tillämpar ESG- och hållbarhetskriterier.

Fonden har två målsättningar:
•
•

Placeringsinriktning
Fonden investerar minst 80 procent av sitt substansvärde i aktier i hållbara företag
oavsett sektor och börsvärde och som har sitt säte eller bedriver huvuddelen av sin
ekonomiska verksamhet i Europa. Fonden innehar vanligtvis färre än 35 aktier.
Fonden investerar i värdepapper som uppfyller ESG-kriterierna och
hållbarhetskriterierna.
Följande typer av uteslutningar gäller fondens direktinvesteringar:
• Normbaserade uteslutningar: investeringar som bedöms bryta mot allmänt
vedertagna beteendestandarder relaterade till mänskliga rättigheter,
arbetsrättigheter, miljö och korruptionsbekämpning.
• Sektorbaserade och/eller värdebaserade uteslutningar: investeringar och/eller
sektorer som är exponerade mot affärsaktiviteter som bedöms vara skadliga för
människors hälsa, samhälleligt välbefinnande, miljön eller som på annat sätt
bedöms vara felinriktade med fondens sektorbaserade och/eller värdebaserade
kriterier.
• Andra uteslutningar: investeringar som bedöms i övrigt stå i konflikt med ESGoch hållbarhetskriterier.
Avser ”bedöms” som över genomsnittet enligt dokumentet med ESG- och
hållbarhetskriterier så som det framgår av avsnittet med ESG-information nedan. Mer
information om de uteslutningar som gäller för fonden finns i detta dokument.
Fonden kan även investera i andra tillgångar, inklusive företag för kollektiva
investeringar, kontanter och likvida medel, insättningar och warranter.
Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och effektiv portföljförvaltning.

Finansiellt mål: att ge en högre totalavkastning (kombinationen av kapitaltillväxt och
avkastning) än den europeiska aktiemarknaden över en femårsperiod, och
Hållbarhetsmål: Att investera i företag som bidrar till Parisavtalets
klimatförändringsmål.

Placeringsinriktning
Fonden investerar minst 80 procent av sitt substansvärde i aktier i hållbara företag oavsett
sektor och börsvärde och som har sitt säte eller bedriver huvuddelen av sin ekonomiska
verksamhet i Europa. Fonden innehar vanligen en koncentrerad portfölj med färre än 35
företag.
Fonden investerar i värdepapper som uppfyller ESG-kriterierna och hållbarhetskriterierna.
Följande typer av uteslutningar gäller fondens direktinvesteringar:
•
•

•

Normbaserade uteslutningar: investeringar som bedöms bryta mot allmänt vedertagna
beteendestandarder relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och
korruptionsbekämpning.
Sektorbaserade och/eller värdebaserade uteslutningar: investeringar och/eller
sektorer som är exponerade mot affärsaktiviteter som bedöms vara skadliga för
människors hälsa, samhälleligt välbefinnande, miljön eller som på annat sätt bedöms
vara felinriktade med fondens sektorbaserade och/eller värdebaserade kriterier.
Andra uteslutningar: investeringar som bedöms i övrigt stå i konflikt med ESG- och
hållbarhetskriterier.

Avser ”bedöms” som över genomsnittet enligt dokumentet med ESG- och
hållbarhetskriterier så som det framgår av avsnittet med ESG-information nedan. Mer
information om de uteslutningar som gäller för fonden finns i detta dokument.
Fonden kan även investera indirekt via fonder (dvs. fondföretag och andra företag för
kollektiva investeringar, inklusive fonder som förvaltas av M&G) och kan investera i andra
överlåtbara värdepapper som kortfristiga obligationer och penningmarknadsinstrument för
likviditetshantering, kontanter och likvida medel.
Fonden får använda derivat för effektiv portföljförvaltning och säkring.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi

- Investeringsstrategi
Fonden har ett fokus på investeringar i europeiska aktier, och gör långsiktiga
investeringar i kvalitetsföretag med hållbara affärsmodeller och konkurrenskraftig
ställning för att skydda sin lönsamhet. I första hand investerar investeringsförvaltaren
i företag där kortsiktiga problem har gett en tydlig värderingsmöjlighet.
Fonden tillämpar en bottom-up-strategi vid aktieurvalet, som drivs av fundamental
analys av enskilda företag.
Investeringsförvaltaren anser att denna metod erbjuder en kraftfull kombination av
långsiktig samlat värde med kvalitetsföretag, såväl som potential att ge företagets
aktiekurs ett uppsving när ett kortsiktigt problem har lösts.
Hållbarhetsbeaktningar som omfattar ESG-faktorer integreras helt i
investeringsprocessen genom fortlöpande dialog med investerade företag.
För att identifiera värdepapper för köp avgränsar investeringsförvaltaren det
potentiella investeringsområdet enligt följande:
1. För de uteslutningar som anges i placeringsinriktningen tillämpas screening.
2. Investeringsförvaltaren bedömer sedan de återstående företagens
hållbarhetsmeriter. Investeringsförvaltaren analyserar dessa företag genom
extern och intern analys och kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder för
att skapa en bevakningslista över företag som bedöms ha hållbara affärsmodeller.
Detta omfattar en bedömning av ESG-faktorer i varje fas av företagets
grundläggande analys. Mer information om den ovan nämnda
bedömningsprocessen finns i dokumentet med ESG- och hållbarhetskriterier.
3. Investeringsförvaltaren utför sedan en närmare fundamental analys, inklusive
ESG-risker som kan inverka negativt på verksamheten, för att beakta värderingen
av dessa företag och lämplig tidpunkt för förvärv med hänsyn till fondens
finansiella mål. Investeringsförvaltaren väljer de mest lämpliga tillgångarna för att
bygga en koncentrerad portfölj med hög tilltro.
- Metod för ansvarsfulla investeringar
• Fonden kategoriseras som Planet+/Hållbar och främjar ESG-egenskaper.
I den här kategorin används metoden bäst i klassen.
• ESG- och hållbarhetskriterierna förväntas minska fondens investeringsområde
med minst 20 %.

- Investeringsstrategi
Fonden är en fokuserad europeisk aktiefond som gör långsiktiga investeringar i hållbara
företag som bidrar till de långsiktiga målen för den globala uppvärmningen i Parisavtalet
genom att antingen ha en låg och/eller minskande koldioxidintensitet. Låg
koldioxidintensitet innebär en koldioxidintensitet som är lägre än 50 % av den viktade
koldioxidintensiteten i fondens jämförelsenorm, MSCI Europe Net Return Index. Företag
med minskande koldioxidintensitet avser företag som har vetenskapliga mål som är i linje
med Parisavtalet eller har åtagit sig att ha dessa mål på plats inom en fastställd tidsperiod.
Dessutom måste dessa företag uppvisa hållbara affärsmodeller som är konkurrenskraftigt
positionerade för att skydda deras lönsamhet och ett fortlöpande åtagande för att minska
koldioxidutsläppen.
I första hand investerar investeringsförvaltaren i företag där kortsiktiga problem har gett
en tydlig värderingsmöjlighet.
Fonden tillämpar en bottom-up-strategi vid aktieurvalet, som drivs av fundamental analys
av enskilda företag.
Investeringsförvaltaren anser att denna metod erbjuder en kraftfull kombination av
långsiktig samlat värde med kvalitetsföretag, såväl som potential att ge företagets
aktiekurs ett uppsving när ett kortsiktigt problem har lösts.
Hållbarhetsbeaktningar som omfattar ESG-faktorer integreras helt i investeringsprocessen
genom fortlöpande dialog med investerade företag. Investeringsförvaltaren anser att ett
aktivt engagemang i hållbara företag är avgörande för att upprätthålla en positiv
förändring. Klimathänsyn, inklusive investeringar i företag med låg och/eller minskande
koldioxidintensitet och icke-obligatoriska faktorer som t.ex. om företag tillhandahåller
direkta lösningar på klimatutmaningarna via sina produkter och tjänster, spelar en viktig
roll när det gäller att fastställa investeringsområdet, aktieurval, och portföljuppbyggnad,
tillsammans med andra hållbarhetsaspekter. Fonden kommer normalt att ha en viktad
genomsnittlig koldioxidintensitet på mindre än hälften av MSCI Europe Net Return Index.
För att identifiera värdepapper för köp avgränsar investeringsförvaltaren det potentiella
investeringsområdet enligt följande:
1. För de uteslutningar som anges i placeringsinriktningen tillämpas screening.
2. Investeringsförvaltaren bedömer sedan de återstående företagens hållbarhetsmeriter.
Investeringsförvaltaren analyserar dessa företag genom extern och intern analys och
kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder med en bedömning av ESG-faktorer
för att skapa en bevakningslista över företag med låg eller minskande
koldioxidintensitet som bedöms ha hållbara affärsmodeller. Mer information om den
ovan nämnda bedömningsprocessen finns i dokumentet med ESG- och
hållbarhetskriterier.

(fortsättning)

(fortsättning)

•

Alla värdepapper i fonden är föremål för ESG- och hållbarhetskriterierna. Detta
uppnås genom användning av M&G:s egenutvecklade analys och/eller ESGinformation från tredje part. Så som förklarat i dokumentet med ESG- och
hållbarhetskriterier kan det vara omöjligt att utföra ESG-analyser för kontanter,
likvida medel, vissa derivat och vissa företag för kollektiva investeringar, enligt
samma standarder som för de andra investeringarna.
Fondens ESG-kategorisering förklaras i bilaga 1 ”ESG-integrering och metoder för
ansvarsfulla investeringar” i detta prospekt. Investerare bör läsa detta avsnitt för mer
information.

3. Investeringsförvaltaren utför sedan en närmare fundamental analys, inklusive ESGrisker som kan inverka negativt på verksamheten, för att beakta värderingen av dessa
företag och lämplig tidpunkt för förvärv med hänsyn till fondens finansiella mål.
Investeringsförvaltaren väljer de mest lämpliga tillgångarna för att bygga en koncentrerad
portfölj med hög tilltro.
•
•
•
•

-

Metod för ansvarsfulla investeringar
Fonden kategoriseras som Planet+/Hållbar.
I den här kategorin används metoden bäst i klassen.
Fonden kategoriseras som en artikel 9-fond under SFDR.
ESG- och hållbarhetskriterierna förväntas minska fondens investeringsområde med
minst 20 %.
Alla värdepapper i fonden är föremål för ESG- och hållbarhetskriterierna. Detta uppnås
genom användning av M&G:s egenutvecklade analys och/eller ESG-information från
tredje part. Så som förklarat i dokumentet med ESG- och hållbarhetskriterier kan det
vara omöjligt att utföra ESG-analyser för kontanter, likvida medel, vissa derivat och
vissa företag för kollektiva investeringar, enligt samma standarder som för de andra
investeringarna. Investeringsförvaltaren kommer bedöma lämpligheten hos sådana
instrument i förhållande till fondens investeringsmål.

Fondens ESG-kategorisering förklaras i bilaga 1 ”ESG-integrering och metoder för
ansvarsfulla investeringar” i detta prospekt. Investerare bör läsa detta avsnitt för mer
information.
ESG-information

ESG-information

Ytterligare information finns tillgänglig för investerare på fondens sida på M&G:s
webbplats:
• ESG-kriterier och hållbarhetskriterier: I dokumentet ”M&G (Lux) Pan European
Select Fund – ESG- och hållbarhetskriterier” som omfattar fondens
uteslutningskriterier.
• Periodiska rapporter om icke-finansiella egenskaper.

Ytterligare information finns tillgänglig för investerare på fondens sida på M&G:s
webbplats:
•
•

ESG-kriterier och hållbarhetskriterier: I dokumentet ”M&G (Lux) Pan European Sustain
Paris Aligned Fund – ESG- och hållbarhetskriterier” som omfattar fondens
uteslutningskriterier.
Periodiska rapporter om fondens icke-finansiella egenskaper.

Jämförelsenorm
MSCI Europe Net Return Index
Jämförelseindexet är en referens mot vilken fondens resultat kan mätas. Indexet har
valts ut som fondens jämförelsenorm eftersom det bäst återspeglar omfattningen av
fondens placeringsinriktning. Jämförelsenormen används endast för att mäta fondens
resultat och begränsar inte fondens portföljuppbyggnad.
Fonden förvaltas aktivt. Investeringsförvaltaren har fullständig frihet att välja vilka
investeringar som ska köpas, innehas och säljas i fonden. Fondens innehav kan avvika
väsentligt från jämförelsenormens beståndsdelar.
Jämförelsenormen är inte en ESG-jämförelsenorm och överensstämmer inte med
ESG-kriterierna och hållbarhetskriterierna.
Jämförelseindexet visas i andelsklassens valuta.

Jämförelsenorm
MSCI Europe Net Return Index
Jämförelsenormen är en referens mot vilken fondens totalavkastningsresultat kan mätas.
Jämförelseindex har valts ut som fondens jämförelsenorm eftersom det bäst återspeglar
fondens finansiella mål. Jämförelsenormen används även för att definiera ett företag med
låg koldioxidintensitet. Investeringsförvaltaren anser att fondens viktade genomsnittliga
koldioxidintensitet är i förhållande till jämförelsenormen när portföljen sätts samman, men
jämförelsenormen begränsar i övrigt inte fondens portföljuppbyggnad.
Fonden förvaltas aktivt och inom ramen för givna begränsningar har
investeringsförvaltaren fullständig frihet att välja vilka investeringar som ska köpas,
innehas och säljas i fonden. Fondens innehav kan avvika väsentligt från jämförelsenormens
beståndsdelar och därmed kan fondens resultat avvika väsentligt från jämförelsenormen.
Jämförelsenormen är inte en ESG-jämförelsenorm och överensstämmer inte med ESGkriterierna och hållbarhetskriterierna.

Profil för typisk investerare
Fonden är lämplig för privata och institutionella investerare som strävar efter en
kombination av kapitaltillväxt och avkastning från en portfölj som investerar i en rad
olika europeiska företag och som vill ha en fond som tillämpar ESG-faktorer vid
investering.
Det finns inga garantier att fonden kommer uppnå sitt mål. Lämplig för investerare
som investerar i minst tre år och som är medvetna om att deras kapital är utsatt för
risk, samt att värdet på deras investering och avkastning som härrör därifrån både kan
minska och öka.
I varje fall förväntas alla investerare förstå de risker som är förknippade med att
investera i andelar i fonden.

Profil för typisk investerare

Denna fond kan vara lämplig för investerare med en placeringshorisont på minst fem
år.

Fonden är lämplig för privata och institutionella investerare som strävar efter en
kombination av kapitaltillväxt och avkastning från en portfölj som investerar i en rad olika
europeiska företag som bidrar till Parisavtalets klimatförändringsmål.
Det finns inga garantier att fonden kommer uppnå sitt mål. Lämplig för investerare som
investerar i minst tre år och som är medvetna om att deras kapital är utsatt för risk, samt
att värdet på deras investering och avkastning som härrör därifrån både kan minska och
öka.
I varje fall förväntas alla investerare förstå de risker som är förknippade med att investera i
andelar i fonden.
Denna fond kan vara lämplig för investerare med en placeringshorisont på minst fem år.

