
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
I detta faktablad finns basfakta för investerare gällande denna fond. Det är inte något marknadsföringsmaterial. Informationen 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 beslut om en eventuell investering.

Mercer Advantage Balanced Growth Fund
Mercer Advantage Balanced Growth Fund M5 SEK (IE00BD5DNH23)

en delfond av Mercer QIF Fund plc
Denna fond administreras av Mercer Global Investments Management Limited

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är inte en värdepapperfond (UCITS) och omfattas inte av
diversifieringsreglerna för en UCITS-fond. Fonden måste
tillhandahålla detta dokument till investerare i Sverige på grund
av lokala lagkrav.
Fondens investeringsmål är att skapa intäkter och kapitaltillväxt
på lång sikt.
Fonden kommer att uppnå exponering mot en rad olika
tillgångsklasser däribland aktier, räntebärande papper och
råvaruindex (härförliga till råvaror som till exempel energi,
jordbruk, industri och ädelmetaller). Fonden kan investera i
räntebärande värdepapper, däribland i värdepapper som
emitterats eller garanterats av EU och icke- EU-medlemsländer
eller i garanterade värdepapper och i inflationsindexerade
obligationer emitterade både av stater och av företag.
Fonden kan investera i värdepapper med god och sämre
kreditvärdering. Fonden kan också investera i inflationsskyddade
värdepapper, inklusive amerikanska inflationsskyddade
statsobligationer (värdepapper som är inflationsindexerade i syfte
att skydda investerare mot negativa inflationseffekter).
Fonden kan investera i andra fonder (underliggande fonder)
däribland fonder som i sig investerar i andra fonder (fond-i-
fondföretag), fonder som investerar mer än 50 procent av
nettotillgångarna i andra fonder (matarfonder) och andra fonder
som är förenliga med fondens investeringsmål och
investeringsbegränsningar. Detta väljer investeringsförvaltaren
och du kommer inte att informeras. De underliggande fonderna
kommer att vara öppna UCITS-fonder. Fonden kan emellertid

även investera högst 30 procent av tillgångarna i andra fonder
som inte är UCITS-fonder vilka kan vara reglerade eller
oreglerade.
Fonden får investera högst 50 procent av sina tillgångar i en
enda underliggande fond. Fonden kommer främst att investera i
andra underliggande fonder som i sin tur investerar i tillgångar
som aktier, obligationer, råvaruindex och fastighetsfonder (REIT-
fonder).
Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (instrument
vars kurs beror på en eller flera underliggande tillgångar, ”FDI”).
Detta kan göras för att uppnå investeringsmålet, för att säkra en
viss investering eller för att skydda mot förväntade rörelser på en
marknad eller i en annan sektor eller för att förvalta portföljen på
ett mer effektivt sätt. Genom FDI:er kan fonden få en
marknadsexponering som överstiger värdet av fondens
tillgångar. Fonden kan utnyttja hävstång på upp till 200 procent
av sina tillgångar genom FDI:er. Användningen av FDI:er kan
mångfaldiga fondens vinster eller förluster när det gäller en viss
investering eller dess investeringar överlag.
Fonden kommer inte att lämna någon utdelning. Inkomster och
kapitalvinster från Fonden återinvesteras.
Det går att köpa och sälja andelar i fonden varje handelsdag och
det kommer att finnas minst en handelsdag varje kalenderkvartal.
Rekommendation: Denna Fond är kanske inte lämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL
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Värdet för risk/avkastningsindikatorn beräknas med historiska
data och är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för Fondens
framtida riskprofil.
Den riskkategori som visas är inte garanterad och kan förändras
över tid.
Den lägsta kategorin, 1, är inte fri från risk.
Värdet på investeringar och avkastningen från dem kan både
minska och öka, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
belopp som du investerat.
Fonden tillhör kategori 5 på grund av dess olika investeringsslag
som innefattar nedanstående risker:
Investeringar i värdepapper med lägre kreditbetyg: Lågt
värderade eller ovärderade värdepapper innebär generellt en
högre risk än värdepapper med högre värdering.
Kreditrisk: Risken att en organisation inte återbetalar en
obligation eller annan handel eller transaktion när det är tänkt.
Finansiella derivatinstrument (FDI): Användningen av FDI:er
är mycket specialiserad. FDI:er används för att öka, minska eller

behålla Fondens risknivå. Förlusterna i handeln med FDI:er kan
överstiga det investerade beloppet och kan ha en negativ effekt
på din investering. FDI:er medför bland annat en risk för att
Fondens motpart avseende det finansiella derivatinstrumentet
inte kan uppfylla sin betalningsskyldighet.
Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär att det inte finns
tillräckligt många köpare eller säljare för att Fonden snabbt ska
kunna sälja eller köpa investeringar.
Multiförvaltning eller fond-i-fonder: Fonden kan under vissa
förhållanden investera direkt snarare än genom underliggande
fonder. I sådana fall kan fonden vara direkt utsatt för risker som
identifieras här och i tillägget till fonden.
Risk förknippad med statspapper: Investeringar i statspapper
kan innebära särskilda risker. Den som utfärdat statspappret eller
den statliga myndighet som kontrollerar återbetalningen kan
eventuellt vara oförmögen att göra kapital- och räntebetalningar
på angiven förfallodag. Den ekonomiska osäkerheten kan öka
volatiliteten i marknadspriserna på statspapper.
Tillväxtmarknader: Tillväxtmarknader eller mindre utvecklade
länder kan möta fler politiska, ekonomiska och strukturella
utmaningar än vad mer utvecklade länder gör. Det innebär en
högre risk för dina pengar, om de investeras i tillväxtmarknader.
Mer information om risker finns i avsnittet "Särskilda
överväganden och riskfaktorer" i prospektet och i
tilläggsinformationen för Fonden.



AVGIFTER

De avgifter du betalar används till att betala kostnaderna för att
driva Fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och
distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella avkastningen
på din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift ingen
Inlösenavgift ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan den
investeras och innan vinsten för din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgift 1,24%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad
avgift

ingen

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maxbelopp. I
vissa fall kan du betala mindre – du kan få mer information från
din investeringsrådgivare eller distributör.
Beloppet för den årliga avgiften är en uppskattning. Detta belopp
kan variera från år till år. Detta ingår inte:
q Prestationsbaserade avgifter
q Portföljens transaktionskostnader, förutom i de fall då en
insättnings-/uttagsavgift betalas av Fonden vid köp eller
försäljning av enheter i någon annan kollektiv investering.

Mer information om avgifter och andra andelsklasser finns i
prospektet.

TIDIGARE RESULTAT

%

Det finns inte tillräckliga data för att lämna tillförlitlig

information om tidigare resultat till investerare.
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Det finns inte tillräckliga data för att lämna tillförlitlig information
om tidigare resultat.
Tidigare resultat, när de blir tillgängliga, är ingen garanti för
framtida resultat.
Tidigare resultat kommer att visas efter avdrag för avgifter och
kostnader. Insättnings- och uttagsavgifter tas inte med i
beräkningen av tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut och administratör: Förvaringsinstitut är
State Street Custodial Services (Ireland) Limited. State Street
Fund Services (Ireland) Limited är administratör för Fonden
(Administratören).
Mer information: Fonden är en delfond till Mercer QIF Fund plc.
Prospektet och de senaste helårs- och halvårsrapporterna, som
sammanställs för hela paraplystrukturen, kan erhållas utan
kostnad från Administratören.
Ersättning: Information om den uppdaterade ersättningspolicyn
finns på
http://www.delegated-solutions.mercer.com/general-
attachments.html. Administratören tillhandahåller en
kostnadsfri papperskopia på begäran.
Separat ansvar: Tillgångar och skulder för varje delfond är
enligt lag separerade från andra delfonder som ingår i

paraplystrukturen. Detta innebär att Fondens tillgångar förvaras
separat från andra delfonder. Din investering i Fonden påverkas
inte av eventuella krav som riktas mot någon annan delfond i
paraplystrukturen.
Prispublicering: Fondens andelsvärde finns tillgängligt hos
Administratören eller på www.bloomberg.com
Skattelagstiftning: Fonden omfattas av Irlands
skattelagstiftning och -regler. Detta kan påverka din investering,
beroende på i vilket land du är bosatt. Behöver du mer
information bör du kontakta en skatterådgivare.
Ansvarsförklaring: Mercer Global Investments Management
Limited kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens prospekt.
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Fonden är auktoriserad i Ireland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Mercer Global Investments Management Limited är
auktoriserad i Ireland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18/09/2018.


