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FONDMÅL OCH INVESTERINGSPROCESS
Fonden fokuserar på de möjligheter som s kapas genom övergången till hälsosamma, koldioxidsnåla och hållbara ekonomier.
Investeringsteamet vä ljer högkvalitativa företag från nio breda teman med starka ti llväxtegenskaper för att s kapa en global diversifierad
portföl j. Vi utvecklar l ångsiktiga relationer med företagsledningar för a tt främja de bästa miljömässiga, sociala och ekonomiska resultaten.
Al l män fondinformation
La ns eringsdatum: 4 december 2020
La ns eringspris: $100.00
Fondtyp: UCITS, ICAV
Brytpunkt för handel: 12:00 T-1 (Dublin)
Vä rderingstidpunkt: 17:00 T (Dublin)

Vä gl edande egenskaper
Innehav: 40-60
Förvä ntad a ktiv ri sk
(efter 5 å r): 4-8 %
Genomsnittlig innehavstid: 4-7 å r

Fa ktiska egenskaper
Fondstorlek: $97m
Innehav: 44
Innehavstid: 10.21
Aktiv ri s k: 7.662
Akti v a ndel vs jä mförelseindex: 97.56% 3

INVESTERINGSTEAMET
Investeringsteamet ä r ett av de mest erfarna teamen i nom sektorn med en l edande fördel i analysen och integrationen av positi va
effekter och miljömässiga, s ociala och s tyrningsrelaterade faktorer i aktieval och ekonomiska resultat. Ted Franks, fondförva ltare,
a rbetar med Seb Beloe, Ty Lee, Victoria Ma cLean, Ben Kluftinger och Claire Jervis i ett sammansvetsat team. Teamet stöds a v G eorge
La tha m, Ma naging Pa rtner och Chief Risk Officer, och Jayne Sutcliffe, ordförande.
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Topp ti o innehav per den 31 januari 2022
Aktie
Tema
Beskrivning
Innehav
Intertek Group Veiligheid
Biedt kwaliteits-, veiligheids-, prestatie- en regelgevende testdiensten aan duurzame
plc
energiebedrijven in meer dan 100 landen en ontwikkelt adviesdiensten op het gebied van 3.20%
broeikasgassen, milieu en gezondheid en veiligheid.
HelloFresh
SE

Linde plc

ICON Plc

Sonova
Holding AG

VälbefinnandeHelloFresh är den ledande leverantören av färdiga måltider med färska livsmedel till
konsumenter på utvecklade marknader runt om i världen. Matkassarna använder färska
ingredienser i föruppmätta mängder som möjliggör kalorikontroll med avsikten att stödja
hälsosam kost. Kunderna får ett mer flexibelt och bekvämt sätt att äta mer hälsosamt vilket
också ger upp till en tredjedel mindre matsvinn än mer traditionella matleveransmodeller.
MilieudienstenLevert een verscheidenheid aan gassen aan de productie-, petrochemische en
elektronica-industrie en ook aan de gezondheidszorg. Deze worden in tal van
toepassingen gebruikt om productieprocessen efficiënter te maken en schadelijke
emissies te verminderen.
Gezondheid Een klinisch onderzoeksbedrijf dat wereldwijde uitbestede ontwikkelingsdiensten levert
aan de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie. Het doel is
om de ontwikkeling van medicijnen en apparaten te versnellen die levens redden en de
levenskwaliteit verbeteren
VälbefinnandeSonova utvecklar och producerar hörselvårdslösningar, inklusive hörapparater och
cochleaimplantat. De verkar på global nivå genom ett antal varumärken och erbjuder
några av de mest tekniskt avancerade enheterna på marknaden.

Infineon Technologies tillverkar halvledare och relaterade system. Produkterna är viktiga
möjliggörare för flera viktiga slutmarknader inklusive elektriska och hybrida vägfordon,
förnybar kraftgenerering inklusive vindkraftverk, effektiv energihantering i industriella
system och applikationer samt i andra typer av elektrisk infrastruktur.
Danaher
Gezondheid Blootgesteld aan verschillende thema's van WHEB. Het is gecategoriseerd in het thema
Corporation
Gezondheid vanwege het ontwerp en de fabricage van medische producten, waaronder
instrumentatie, software en diagnostiek voor nieuwe medicijnen en kritische zorg.
Autodesk, Inc.ResurseffektivAutodesk är en global ledare inom 3D-design och ingenjörsprogramvara och tjänster.
itet
Autodesk-verktyg kan ge rätt stora resursbesparingar tack vare deras imponerande
kapacitet och kritiska position i designprocessen.
TE
Duurzaam
De leider in de connectoren- en sensorenindustrie. Het maakt gebruik van elektronische
Connectivity transport
componenten, netwerkoplossingen en draadloze systemen om de veiligheid en brandstofLtd.
en energie-efficiëntie in de auto-industrie en andere markten te verbeteren.
Advanced
WaterAdvanced Drainage Systems is een toonaangevende leverancier van
Drainage
management regenwaterbeheersystemen in de VS. De producten van het bedrijf zijn over het algemeen
Systems, Inc.
lichter, duurzamer, rendabeler en gemakkelijker te installeren dan vergelijkbare
alternatieven die met traditionele materialen zijn gemaakt..
Infineon
Duurzaam
Technologies transport
AG

www.whebgroup.com
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Störs ta a ktörerna under må naden i lokal valuta – Topp 3 och l ägsta 3 a ktörer
Aktienamn

Resultat i månad Vad som har hänt

Strategic
Education

3.15%

Grand Canyon
Education

-2.37%

Wabtec

-3.48%

Orpea

-55.96%

Silicon
Laboratories

-19.97%

Keyence

-19.44%

En marknadsrotation som gynnar Value stödde våra Education-innehav på en relativ
bas, eftersom dessa presterade sämre än indexet 2021.
En marknadsrotation som gynnar Value stödde våra Education-innehav på en relativ
bas. Grand Canyon gynnades mindre än Strategic, eftersom dess prestation 2021 var
lite bättre.
Wabtec meddelade order av sitt batterielektriska lok och ett mindre förvärv. Denna
nyhet bidrog till att hålla aktierna på en relativ bas .
Anklagelser om missskötsel och olämpliga politiska relationer. Mer information finns i
vårt månatliga uttalande.
Vinsttagning till följd av en marknadsrotation bort från högkvalitativa tillväxtföretag,
vilket särskilt påverkar tekniksektorn.
Vinsttagning till följd av en marknadsrotation bort från högkvalitativa tillväxtföretag .

Betyda nde portföljändringar

Aktienamn

Köp
Tema
eller försäljning

Globus
Medical

Köp

Hä l sa

Strategic
Education

Förs äljning

Utbi l dning

Premier Inc

Förs äljning

Hä l sa

Kort beskrivning eller försäljningsgrund
Globus Medical är ett förstklassigt medicinskt företag fokuserat på
ryggradslösningar som har tagit marknadsandelar genom innovation,
särskilt inom ryggradsrobotik.
Strategic Education fortsätter att kämpa med inskrivningstillväxten och vi
är oroade över den ökande konkurrensen inom onlineutbildning.
Vi sålde Premier för att investera i möjligheter med mer övertygelse där
vi anser att påverkan är starkare.

PORTFÖLJANALYS 4
Ti l ldelning per tema
22.91%
4.83%
10.85%
12.13%
6.96%
22.64%
5.43%
11.14%
1.41%
1.68%

Resurseffektivitet
Renare energi
Miljötjänster
Hållbara transporter
Vattenförvaltning
Hälsa
Säkerhet
Välbefinnande
Utbildning
Kontanter

Geografisk tilldelning

Kontanter
Storbritannien

Ti l ldelning av börsvärde

Kontanter

1.68%

Europa
Asia exkl. Japan

$ 100bn.

4.72%

Nordamerika
Japan

60.30%
8.74%

20.00%
4.57%

0% 20% 40% 60% 80%

www.whebgroup.com

Nedbrytning av
teman

1.68%
11.48%

$ 20bn. – $ 100bn.
$ 10bn. - $ 20bn.
$ 2bn. - $ 10bn.

39.97%
23.81%

23.06%

$ 1bn. - $ 2bn.

0.00%

Under $ 1bn.

0.00%

0% 20% 40% 60% 80%
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Anpa ssning till FN:s SDG

Jä mförande resultat5 (siffror är historiska och tidigare resultat förutsäger i nte framtida avkastning.)
Kumulativa resultat

5 år

3 år

12 månader

År till år

3 månader

1 månad

WHEB Sustainable Impact Fund
(C USD) Netto 1,03% OCF

NA

NA

-0.25%

-12.90%

-13.01%

-12.90%

86.26%

58.39%

16.53%

-5.29%

-3.41%

-5.29%

MSCI World Total avkastning USD

Res ultat för referensportfölj 6 (siffror är historiska och ti digare resultat förutsäger i nte framtida avkastning.)
Kumulativa resultat

5 år

3 år

12 månader

År till år

3 månader

1 månad

Referensportfölj USD:
Netto 1,03 % OCF

65.22%

40.66%

-3.26%

-14.74%

-14.75%

-14.74%

MSCI World Total avkastning USD

86.26%

58.39%

16.53%

-5.29%

-3.41%

-5.29%

Jan 2021 –
Jan 2022

Jan 2020 –
Jan 2021

Jan 2019 –
Jan 2020

Jan 2018 –
Jan 2019

Jan 2017 –
Jan 2018

Referensportfölj USD:
Netto 1,03 % OCF

-3.26%

26.06%

14.90%

-10.10%

30.66%

MSCI World Total avkastning USD

16.53%

15.45%

17.73%

-6.54%

25.83%

Diskreta resultat

AKTIEKLASS OCH FONDINFORMATION
WHEB Sus tainable Impact Fund är en fond i WHEB Asset Ma nagement Funds ICAV, en paraplyfond med oregelbundna
a ns varsfördelningar mellan fonder s om godkänts av Irlands centralbank enligt UCITS-förordningarna och s om erbjuder daglig
l i kviditet.
Valuta

Pris

Årliga avgifter och
kostnader7

ISIN

A Accumulation

USD

93.95

1.68%

IE00BMBQDM35

A Accumulation

EUR

101.55

1.68%

IE00BMBQDN42

A Accumulation

CHF

98.18

1.68%

IE00BMBQDP65

C Accumulation

USD

103.11

1.03%

IE00BMBQDQ72

C Accumulation

EUR

111.93

1.03%

IE00BMBQDR89

C Accumulation

CHF

107.88

1.03%

IE00BMBQDS96

C Accumulation

GBP

103.51

1.03%

IE00BMBQDT04

Aktieklass

Viktiga datum
Årsredovisning 31 december, delårsrapport 30 juni

www.whebgroup.com

Förvaltningsbolag:
FundRock Management Company S.A.

Fondadministratör:
Société Générale Securities Services SGSS
(Ireland) Limited
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KONTAKTA OSS
Fanny Ruighaver, European Business DevelopmentDirector för WHEB
Asset Management
Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158 513 24

FundRock Management Company S.A.
Distributör för WHEB Asset Management LLP
H2O building, 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange, Luxemburg

Fotnoter och viktiga riskvarningar
1Den

genomsnittli ga inn ehavstid en beräkn as av WHEB i enli ghet med krav en i UCITS V-direktiv et och härrör från fondomsättning under de senast e 12 mån aderna från och med
slutet av rapport mån aden. D enna b eräkningsmetod kan result era i myc ket långa redovisad e inneh avstider när stö rre del en av handelsvol ymen förkl aras av t eckningar
och/ell er inlös en, och kan till och med resultera i en negativ portföljo msättnin gssiffra när t eckningar och inlösen överstiger köp och försäljning. P er den 31 januari 2022 var
UCITS-inneh avstiden som bas erad es på UCITS-metoden 10.2 år. Under period er när result atsiffran är negativ ell er mer än 100 år, kommer vi att rapport era result atet här i
fotnoterna och inte på förstasidan i detta faktablad för att undvika risken att presentera en förvirrande siffra.
2

Spårningsfel avser den 5-åriga volatiliteten i efterhand från genomsnittet av överavkastning för referensportföljen jämfört med MSCI World Index.

3Aktiv

andel avser överlappningen i % mellan fond- och MSCI World Index-viktningar. Data per 31 januari 2022, källa: Factset.

4Data

för tilldelning av teman, geografiska tilldelningar och tilldelningar av börsvärde tillhandahålls av FactSet. Små differenser i kontantprocent kan uppstå.

5MSCI

Wo rld Index not eras vid månadsskiftet med n ettoutd elningar som återinvest eras och utan avdrag för ev entuella kostn ader (i kontrast t ill portföljen). Ind exdat a
tillhandahålls av MSCI Barra via Bloomberg, beräknat på en osäkrad US-dollar. Avkastningen kan öka eller minska till följd av valutafluktuationer.
6Referensportföljen

är FP WH EB Sustainabilit y C Acc Pri mary Sh are Cl ass (EUR) beräkn ad netto eft er avgift er mell an 12.00 till 12.00. Det ta kan inn ebära att d et finns avvik elser
mell an fondens och referensportföljens result at på grund av marknadsrörels er eft er st ängning vid 12.00.Akti eklassen l anserades i oktob er 2018. Före det ta datu m
omvandlades referensaktieklassen FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) till USD.
7 Pågående

avgifter och kostnader reducerade från och med 1 januari 2022

Källa: MSC I. M SCI-information en får endast anv ändas för internt bruk, får inte reproduceras ell er sprid as i någon form och får int e användas som grund för el ler som en
komponent i några finansi ella instrument ell er produkt er ell er index . In gen M SCI-information är avsedd att ut göra inv esteringsråd el ler en reko mmendation att för f att a (eller
avstå från at t fatta) någon form av inv est eringsbeslut och f år inte åberop as som sådant . Historiska d ata och anal yser ska int e s es som en indikation ell er garant i för framtid a
resultat anal yser, prognos er ell er fö rutsägelser. M SCI-information en til lhandahålls i ”befint ligt skick” och anv ändaren av d enna informat ion tar hela risken fö r all användning av
denna information. MSC I, v art och ett av d ess dotterbol ag och var och en som är involv erad i ell er rel at erad till sammanst ällning, b eräkning ell er skap ande av M SCIinformation (t illsammans kall ade ”MSC I-part ern a”) frånsäger si g uttryck ligen all a garanti er (inklusiv e, utan b egränsning, alla garanti er o m ori ginali tet , noggrannhet ,
fullständighet, aktuali tet , störning, säljbarh et och lämpligh et fö r ett visst ändamål) med avseende på d enna information. Utan att begränsa någo t av d et föregående sk a ingen
MSCI-part under några o mständigh et er h a något ansvar för di rek ta, indirekt a, särskilda, til lfälli ga, best raffand e, föl jsamma (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller
andra skador. (www.msci.com)

Riskerna inkluderar : Värdet på andel arna i WHEB Sustain able Impac t Fund (”fonden”) kan öka ell er minska och du kanske int e får tillbaka belopp et som ursprungligen
investerad es, bl and annat p å grund av n egativ a marknads- och valut akursförändringar. Tidi gare resultat förutsäger int e f ramtida av kastning. Fond en inv esterar i akti er och är
utsatt för prisfluktuation er på akti emarknaderna och fokuserar på invest eringar i med elstora föret ag i vissa sekto rer, så d ess result at kanske int e stämmer öv erens med MSC I
World
Index
(fondens jämförelseind ex).
För
fullständiga
risker och
invest erarrätti ghet er , s e fondprospekt et
til lgän gligt
på
engelska p å
https://www.wh ebgroup.co m/invest ment-strat egy /fund-options/wh eb-sustainable-i mpact-fund/.
Arrangemangen
för
marknadsföring
k an
avslut as
enli gt
anmälningsförfarandet för direktivet om gränsöverskridande distribution.
Allmänt: Det ta fakt ablad (”fakt ablad”) utfärd as av WHEB Asset Man agement LLP (”WHEB Asset Management”). Det är endast avsett för informationsändamål och utgör int e
någon d el av något erbjud ande el ler inbjudan att köpa el ler sälja v ärdep apper inklusiv e akt ier i WHEB Sustainabl e Impact Fund, inklusive i USA. Det bör inte åberop as för att
fatta et t inv esteringsbeslut i förhålland e til l akti er i WH EB Sust ainabl e Impact Fund ell er på annat s ätt, al la s ådana inv esteringsbeslut bör endast fatt as på grundv al av fondens
dokument och lämplig prof essionell råd givning. D etta f aktabl ad utgör int e råd givning av något slag, inv esteringsanal ys ell er en analysreko mmendaiton, är i sammanf attand e
form och kan ändras ut an föregående meddel ande. R esultat so m visas tar int e hänsyn ti ll några provision er och kostnader som tas ut vid t eckning och inlösen av akti er . WH EB
Asset Man agement har utövat ri mlig försiktigh et v id utarb et andet av d ett a fakt ablad inklusive användning av p ålitli ga källo r, men ger ingen garanti o m dess noggrannhet ,
tillförlitlighet ell er fullst ändighet eller o m någon framtida händelse k an inträffa ell er int e. D etta fakt ablad görs endast tillgängligt för mott agare som l agl igen mot tar det i
enligh et med t illämpliga l agar, fö rordningar och regler och bindande vägledning från t illsynsmyndigh eter. WHEB Asset Man agement LLP är registrerat i England och Wal es med
nummer OC 341489 och har sitt säte på 7 C avendish Squ are, London, W1G 0PE. WH EB Asset Man agement LLP är auktoriserat och reglerat av Fin ancial Conduct Authorit y med
företagsref erensnummer 496413. Fondens förvalt are är FundRock M anagement Company SA, auktoris erad och reglerad av den luxemburgska til lsynsmyndighet en fö r att
fungera som UCITS-förvaltningsbolag och har sitt säte på 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Storhertigdömet Luxemburg.
Representanten i Schweiz är ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, medan betalningsombudet är NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am
Bellevue, PO Box, 8024 Zürich. De relevanta dokumenten som prospektet, faktabladet (KIID), bolagsordningen samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från
representanten i Schweiz.
Fondens ursprung är Irland.

Fonden är registrerad för distribution till professionella investerare i Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Singapore, Sverige
och Storbritannien, och är registrerat för erbjudande till icke-professionella investerare i Schweiz. Detta faktablad är tillgängligt på ett av de officiella språken i varje
medlemsland där det är registrerat på https://www.whebgroup.com/inv estment-strat egy /fund-options/wh eb-sustainable-i mpact-fund/f act-sheets/
Fonden är även tillgänglig för professionella investerare i Belgien och Hong Kong. Den är inte tillgänglig för investerare med hemvist i USA.
Detta är ett reklamdokument.

www.whebgroup.com

DETTA FAKTABLAD ÄR ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

