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Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot

rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta
sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

HIGH YIELD FUND
kasvuosuuslaji I$acc ISIN: IE00B59RGT74
Janus Henderson Capital Funds plc -rahaston alarahasto
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto tavoittelee suurta tulovirtaa sijoittamalla joukkolainoihin ja muihin
velkasitoumuksiin (valtion tai yrityksen liikkeeseen laskemia sitoumuksia,
joita voidaan ostaa tai myydä ja jotka antavat oikeuden tuloihin). Pääoman
kasvu on toissijainen tavoite. Rahaston
sijoittaa pääasiassa korkeatuottoisiin joukkolainoihin ja muihin velkakirjoihin,
joiden liikkeeseenlaskijat ovat yhdysvaltalaisia (yrityksiä, joiden kotipaikka tai
liiketoiminta sijaitsee Yhdysvalloissa tai jotka saavat sieltä merkittävän osan
tuloistaan tai voitoistaan). Luokituslaitokset ovat antaneet korkeatuottoisille
joukkolainoille yleensä "sijoituskelpoista heikomman" luokituksen, koska
niihin liittyy suuri takaisinmaksun laiminlyöntiriski. Myös luokittelemattomat
velkakirjat ovat samaa laatua. Korkeatuottoisille joukkolainoille maksetaan
tyypillisesti korkeampaa korkoa.

Rahasto voi sijoittaa enintään 25 % varoistaan muihin kuin yhdysvaltalaisiin
liikkeeseenlaskijoihin, esimerkiksi korkeatuottoisiin arvopapereihin.
Rahasto voi käyttää johdannaisia (monimutkaisia rahoitusinstrumentteja)
pienentääkseen salkun riskiä. Johdannaisia voidaan käyttää vähäisemmässä
määrin myös lisätuoton tai -tulojen hankkimiseen rahastolle.
Rahasto voi sijoittaa myös muunlaisiin hyväksyttäviin, rahastoesitteessä
esiteltyihin kohteisiin.
Osuuksia voidaan myydä päivittäin (ts. rahaston työpäivinä).
Tälle osuuslajille ei makseta tuottoa, vaan sen tuotto sijoitetaan uudelleen
pääoman kasvattamiseksi.
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Luokitus perustuu historiallisiin tietoihin ja osuuslajin hinnanvaihteluihin
(volatiliteettiin), eikä se välttämättä anna viitteitä tulevista riskeistä.
Rahaston kuulumista esitettyyn riskiluokkaan ei taata, ja luokitus voi
muuttua ajan kuluessa.
Alinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.
Tämän osuuslajin luokka on 3 sen aiempien arvonnousujen ja -laskujen
perusteella. Sijoitukset velkakirjoihin ovat yleensä vakaampia kuin vastaavat
osakesijoitukset.
Riskiluokitus ei ota huomioon seuraavia tähän osuuslajiin sijoittamisen
riskejä:
Yhdistelmärahasto: Tämä rahasto on suunniteltu vain hajautetun
sijoitussalkun osaksi. Sijoittajan tulee harkita huolella, miten ison osan
salkustaan hän haluaa sijoittaa tähän rahastoon.
Sijoitusriski: Sijoituksen arvo ja tulot voivat nousta tai laskea, eikä rahasto
välttämättä saavuta sijoitustavoitettaan. Kun myyt osuuksiasi, niiden arvo
voi olla alempi kuin niihin sijoittaessasi.
Joukkolainan
(tai
rahamarkkinainstrumentin)
Luottotappioriski:
liikkeeseenlaskija ei ehkä kykene tai halua maksaa korkoa tai pääomaa
takaisin rahastolle. Mikäli näin käy tai markkinoilla odotetaan näin käyvän,
joukkolainan arvo laskee.

Korot: Korkojen nousu (tai lasku) vaikuttaa erilaisten arvopaperien hintoihin
eri tavalla. Erityisesti joukkolainojen arvot yleisesti ottaen laskevat, kun korot
nousevat. Tämä riski on yleisesti ottaen sitä suurempi, mitä pidempi
joukkolainasijoituksen juoksuaika on.
Korkeatuottoiset joukkolainat: Rahasto sijoittaa korkeatuottoisiin
(sijoituskelpoista heikommaksi luokiteltuihin) joukkolainoihin. Vaikka
korkeatuottoisille joukkolainoille maksetaan yleisesti ottaen korkeampaa
korkoa, niitä pidetään spekulatiivisempina ja ne ovat herkempiä
markkinaolosuhteiden negatiivisille vaikutuksille.
Maa tai alue: Jos rahastolla on suuri altistus tietylle maalle tai
maantieteelliselle alueelle, se on riskipitoisempi kuin laajemmin hajautettu
rahasto.
Johdannaiset: Rahasto voi käyttää johdannaisia vähentääkseen riskiä tai
hoitaakseen salkkua tehokkaammin. Tästä aiheutuu kuitenkin muita riskejä,
varsinkin se, että johdannaisen vastapuoli ei noudata sopimusvelvoitteitaan.
Likviditeetti: Rahaston omistamat arvopaperit saattavat muuttua vaikeasti
arvostettaviksi tai niiden myyminen haluttuna ajankohtana toivottuun
hintaan voi olla vaikeaa erityisesti äärimmäisissä markkinaolosuhteissa,
jolloin sijoituksen hinnat saattavat laskea; tämä kasvattaa sijoitustappioiden
riskiä.
Veloitukset pääomasta: Vuotuinen salkunhoitopalkkio ja rahaston muut
kulut voidaan veloittaa osittain tai kokonaan pääomasta, mikä voi pienentää
pääomaa tai vähentää sen mahdollista arvonnousua.
Riskeistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin rahastoesitteen kohdassa
Risk Factors and Special Considerations.

Rahaston kulut
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelu- kustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät
sijoituksen mahdollista tuottoa.
Palkkiot ilmoitetaan enimmäismääräisinä. Joissain tapauksissa sijoittaja
saattaa maksaa vähemmän. Sijoittaja voi saada tiedon palkkioiden
tosiasiallisesta määrästä rahoitusneuvojaltaan.
Esitetyt juoksevat kulut perustuvat edellisenä, joulukuu 2018 päättyneenä
tilivuonna perittyihin kuluihin. Tämä luku ei sisällä salkun kaupankäyntikuluja,
ja se voi vaihdella vuosittain. Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteen
kohdassa Fees and Expenses.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen
liittyvät palkkiot
2,00 %
Ei sovelleta

Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta
voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
0,88 %

Juoksevat kulut

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio

Ei sovelleta

Vaihtopalkkio

Ei sovelleta

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Historiallinen tuotto ei anna luotettavia
viitteitä tulevasta kehityksestä.
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15,0%

Aiemmassa tuotto- tai arvonkehityksessä
ei ole otettu huomioon merkintä-, lunastustai vaihtopalkkioita, mutta siinä on otettu
huomioon juoksevat kulut, kuten rahaston
kuluja käsittelevässä osiossa on eritelty.

12,8%

10,0%
7,3%
6,0%
5,0%

Osuuslajin arvo lasketaan USD.
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Rahasto aloitti toimintansa 24 joulukuuta
1998. Osuuslajin osuuksia alettiin laskea
liikkeeseen 30 marraskuuta 2009.
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Käytännön tiedot
Rahaston säilytysyhteisö on Citi Depositary Services Ireland Limited.
Janus Henderson High Yield Fund on Janus Henderson Capital Funds plc -sateenvarjorahaston alarahasto; sateenvarjorahaston eri alarahastojen vastuut
on eroteltu toisistaan. Tämän rahaston varat on eroteltu muiden Janus Henderson Capital Funds plc:n alarahastojen varoista. Tässä esitteessä kuvaillaan
rahaston yksi osuuslaji. Rahastoesite, puolivuotis- ja vuosikertomukset laaditaan yhteisesti koko sateenvarjorahastolle.
Lisätietoja rahastosta, rahastoesite sekä rahaston vuosi- ja puolivuositilinpäätökset ovat saatavilla veloituksetta englanniksi (rahastoesite on saatavilla myös
ranskaksi, ja italiaksi) osoitteesta Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland, tai sivustolta
JanusHenderson.com.
Tiedot rahaston tämänhetkisestä palkitsemiskäytännöstä, mukaan lukien kuvaus palkkioiden ja etujen laskentatavoista sekä tiedot siitä ketkä henkilöt
vastaavat näiden palkkioiden tai etujen myöntämisestä, ovat saatavilla osoitteesta www.janushenderson.com/ukpa/documents-finder. Nämä tiedot ovat
myös pyynnöstä saatavana veloituksetta paperilla rahaston sijoitusneuvojalta, Janus Capital International Limitediltä.
Osuuksien viimeisimmät hinnat ovat saatavilla Janus Henderson Capital Funds plc:n hallintoasiamiehen, Citibank Europe plc:n rekisteröidystä toimipaikasta
(1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland) normaalina työaikana.
Yleisesti ottaen sijoittaja voi yhtiön hallituksen suostumuksella vaihtaa osuutensa toiseen Janus Henderson Capital Funds plc:n alarahastoon. Lisätietoja
tästä on rahastoesitteen kohdassa Exchange of Shares.
Rahasto on Irlannin verolakien ja asetusten alainen. Sijoittajan asuinmaasta riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksiin. Lisätietoja saat sijoitusneuvojaltasi.
Janus Henderson Capital Funds plc voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai
tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianmukaisten kohtien kanssa.

.

Rahastolle on myönnetty toimilupa Irlannissa, ja sitä valvoo Central Bank of Ireland.
Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 13.2.2019 alkaen.

