BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Janus
Henderson

Detta faktablad riktar sig till

investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet 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 denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.

ABSOLUTE RETURN INCOME FUND
Klass A€Inc (Hedged) ISIN: IE00BZ771949
En delfond i Janus Henderson Capital Funds plc
Mål och placeringsinriktning
Fondens målsättning är att generera positiv konsekvent avkastning på din
investering som är högre än den avkastning som skulle intjänas vid
kontantinsättningar över tid. Fonden fokuserar på investeringar över hela
världen (inklusive länder som fortfarande är utvecklingsländer) i obligationer
och andra skuldförbindelser (skuldpapper som emitteras av en stat eller ett
företag, som kan köpas och säljas och som ger rätt till avkastning).
Fonden investerar främst i obligationer och andra skuldförbindelser som
kreditvärderingsinstitut har gett ett högt kreditbetyg (hög kvalitet), värderat
som högavkastande (lågt kreditbetyg) eller som saknar kreditbetyg.
Högavkastande obligationer är skuldförbindelser som har ett lågt
kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut eftersom det föreligger en större risk

att inte få tillbaka pengarna eller som har liknande kvalitet om de saknar
kreditbetyg. Högavkastande obligationer erbjuder vanligen högre intäkter.
Fonden använder i hög grad finansiella derivat (komplexa finansiella
instrument) i syfte att generera ytterligare avkastning eller intäkter för
fonden, för att minska risken eller kostnaden för portföljen.
Fonden kan investera i andra typer av tillåtna investeringar som nämns i
prospektet.
Du kan i allmänhet sälja dina andelar dagligen (d.v.s. på Fondens
affärsdagar).
Denna andelsklass lämnar avkastning (vinst).
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Kategorin beräknas baserat på historiska data och baseras på
andelsklassens prisförändringar (volatilitet). Den är ingen säker indikator för
framtida risk. Den visade riskkategorin är inte garanterad och kan komma
att förändras med tiden.
Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Denna andelsklass ingår i kategori 2 på grund av tidigare upp- och
nedgångar. Investeringar i skuldpapper tenderar att fluktuera mindre än
liknande investeringar i aktier.
Indikatorn beaktar inte följande risker vid investeringar i denna andelsklass:
Delfond: Denna fond är utformad för att användas endast som en
komponent av flera i en diversifierad investeringsportfölj. Investerare bör
noggrant överväga proportionen av deras portfölj som investeras i denna
fond.
Investeringsrisk: Värdet på en investering och intäkter från den kan öka
eller minska, och fonden kanske inte uppnår sitt investeringsmål. När du
säljer dina andelar kan de vara värda mindre än vad du betalade för dem.
Risk för betalningsinställelse: En emmitent av en obligation (eller ett
penningmarknadsinstrument) kan hamna i en situation där den inte kan
eller vill betala ränta eller återbetala kapital till fonden. Om detta inträffar
eller om marknaden anser att det sannolikt kan inträffa, då kommer värdet
på obligationen att sjunka.
Räntor: När räntorna stiger (eller sjunker) påverkas priserna på olika
värdepapper olika. I synnerhet sjunker värdet på obligationer i allmänhet

när räntorna stiger. Denna risk är vanligen större ju längre löptid en
obligationsinvestering har.
Förbetalning och förlängning: Räntebärande värdepapper som kan lösas
in (värdepapper vars emittenter har rätt att betala av värdepapprets kapital
före förfallodatumet), såsom ABS eller MBS, kan påverkas av en
förbetalning eller förlängning av löptiden. Värdet på din investering kan
därför falla.
Derivat och hävstångseffekt: Fonden kan komma att använda derivat i
syfte att uppnå sitt investeringsmål. Detta kan orsaka en "hävstångseffekt"
som kan förstora en investerings utfall, och fondens vinster eller förluster
kan vara större än kostnaden för derivatet. Derivat medför även andra
risker, i synnerhet, att en motpart för ett derivat inte uppfyller sina
avtalsmässiga skyldigheter.
Valutakurser: Om fonden innehar tillgångar i andra valutor än fondens
basvaluta eller om du investerar i en andelsklass i en annan valuta (om den
inte är säkrad), kan värdet på din investering påverkas av ändringar av
valutakurserna.
Valutasäkring: När en fond eller en valutasäkrad andelsklass i fonden
(med "Hedged" som en del av namnet), strävar efter att begränsa (säkra)
mot valutakursrörelser för en valuta mot fondens basvaluta, då kan denna
säkringsstrategi i sig själv skapa en positiv eller negativ inverkan på
fondens eller andelsklassens värde på grund av skillnader i kortfristiga
räntenivåer mellan valutorna.
Likviditet: Värdepapper i fonden kan bli svåra att värdera eller sälja vid
önskad tidpunkt och till önskat pris, särskilt under extrema
marknadsförhållanden när tillgångspriserna kan sjunka, vilket ökar risken
för investeringsförluster.
En mer detaljerad förklaring av riskerna finns i avsnittet "Risk Factors
and Special Considerations" i informationsbroschyren.

Avgifter
Dessa avgifter används för att betala omkostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Överlag minskar de din
placerings tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
5,00 %
Ingen

Insättningsavgift
Uttagsavgift

Ovanstående är det maximala som kan tas ut av dina pengar
innan behållningen betalas ut.

Avgifterna som visas är maxbelopp. I vissa fall kan du betala mindre. Via din
finansiella rådgivare kan du få reda på de faktiska avgifterna.
Den årliga avgift som anges är en uppskattning. Detta belopp omfattar inte
portföljens transaktionskostnader och kan variera från år till år. Mer
detaljerad information om avgifterna finns i avsnittet Fees and Expenses i
Fondens informationsbroschyr.

Avgifter som tagits ut Fonden under året
0,95 %

Årlig avgift

Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift

Ingen

Bytesavgift

Ingen

Tidigare resultat
Tidigare resultat ger ingen
indikation om framtida resultat.

0,0%

tillförlitlig

Tidigare resultat tar inte hänsyn till några
insättnings-, uttags- eller bytesavgifter,
men hänsyn tas till den årliga avgift som
framgår av avsnittet “Avgifter”.
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A€Inc (Hedged)

Praktisk information
Förvaringsinstitut är Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
Janus Henderson Absolute Return Income Fund är en delfond i Janus Henderson Capital Funds plc, en paraplyfond med åtskilt ansvar mellan delfonderna.
Denna Fonds tillgångar hålls åtskilda från andra delfonder i Janus Henderson Capital Funds plc. I detta faktablad beskrivs en andelsklass i Fonden.
Informationsbroschyren samt års- och halvårsrapporterna sammanställs för hela paraplyfonden.
Mer information om Fonden, kopior av informationsbroschyren samt års- och halvårsrapporter kan erhållas utan kostnad på engelska
(informationsbroschyren finns även att tillgå på franska, och italienska) från Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin
2, Irland samt på JanusHenderson.com.
Information om den uppdaterade ersättningspolicyn, däribland men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och
information om de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner, finns på www.janushenderson.com. En papperskopia på
ersättningspolicyn finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran.
De senaste fondandelskurserna och annan praktisk information finns att tillgå hos administratören för Janus Henderson Capital Funds plc, Citibank Europe
plc, på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, på normala kontorstider.
Du kan i allmänhet, med styrelseledamöternas godkännande, byta dina andelar till andelar i motsvarande andelsklass i en annan delfond i Janus Henderson
Capital Funds plc. Mer information finns i avsnittet Exchange of Shares i Fondens informationsbroschyr.
Denna Fond regleras av irländska lagar och regler för beskattning. Beroende på i vilket land du bor kan detta påverka din personliga skattesituation.
Kontakta din rådgivare om du behöver mer information.
Janus Henderson Capital Funds plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.

.

Denna Fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över Fonden utövas av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2019-09-04.

