PROFIEL

HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND
Actieve Europese hoogrentende waarden van
kapitaalstructuur-experts
Een hoogrentend fonds dat actief streeft naar het genereren van concurrerende voor risico
gecorrigeerde rendementen, voornamelijk door solide effectenselectie gecombineerd met een focus op
top-down bèta-management. De strategie hanteert een op ESG gerichte, op onderzoek gebaseerde
benadering van zowel macro- als effectenselectierisico's.

Redenen om in het fonds te beleggen
Een reproduceerbare, actieve benadering
Actief beheer van de bèta en portefeuillesamenstelling door de hele kredietcyclus heen.
Categorisatie van risico- en rendementskenmerken van elk effect in de portefeuilles.

Gebaseerd op onderzoek
Analisten bestuderen emittenten uit de hele kapitaalstructuur waarbij ze zich richten op ESG,
en schetsen daarmee een volledig beeld van de fundamentals.
Er is sprake van mede-eigenaarschap tussen portefeuillebeheerders en analisten.

Wereldwijd op elkaar afgestemd
Eén team binnen twee beleggingscentra.
Een geïntegreerd wereldwijd onderzoeksteam dat wereldwijd naar de beste, voor risico
gecorrigeerde rendementskansen zoekt.

Solide risicobeheer
Neerwaarts risico en emotionele voorkeuren worden met een stop-loss-procedure
geminimaliseerd.
Inzet van sectoren van buiten de benchmark om het portefeuillerisico te spreiden.

Een transparant en herhaalbaar proces met beheerst risico
VERMOGENSALLOCATIE

RISICOBEHEER

Algemeen bèta-management
25% doelstelling voor
meeropbrengst

EFFECTENSELECTIE

PORTEFEUILLE MET IN EURO
GENOTEERDE
HOOGRENTENDE
OBLIGATIES

Nadruk op kredietstabiliteit en verbetering
75% doelstelling voor
meeropbrengst

Voor elke stap
ingebouwd

PORTEFEUILLEOPBOUW
Classificatie van effecten
naar risico- en rendementskenmerken

Opmerking: Er is geen garantie dat de vooropgestelde doelstellingen zullen worden behaald.

Voor promotionele doeleinden | Alleen bestemd voor professionele beleggers
| Niet bedoeld voor verdere verspreiding
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HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND

Portefeuillebeheer

Fondskenmerken
Structuur

SICAV

Oprichtingsdatum

19 november 2012

BEHEERD VERMOGEN

EUR 661,1 mln (per 31 december 2020)

Benchmark

ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield
Constrained Index (100% afgedekt)

Performance-doel

Outperformance van de ICE BofAML European Currency
Non-Financial High Yield Constrained Index (100%
afgedekt) met 1,75% op jaarbasis, vóór aftrek van kosten,
over een voortschrijdende periode van 5 jaar.

■

Sector

Morningstar EUR High Yield Bond

■

Blootstelling aan
hoogrentende effecten

Minimaal 70% belegd in door euro of GBP genoteerde
hoogrentende obligaties

Gebruikelijk aantal
emittenten

100 - 175

Tom Ross, CFA
Portefeuillebeheerder
sinds 2006
Actief in de sector
sinds 2002
Werkt in Londen
■

■

■

Tim Winstone, CFA
Portefeuillebeheerder
sinds 2015
Actief in de sector
sinds 2003
Werkt in Londen
■

Gebruikelijke positieomvang 0,5% - 3%

Alleen voor Nederlandse
beleggers

Neem geen
onnodige risico's.
Kleiner risico

Groter risico

Typisch lagere rendementen

Lees de essentiële
beleggersinformatie.
IS I

SA

MAND

Geen

Basisvaluta

EUR. Geen blootstelling aan buitenlandse valuta's

Allocaties weerspiegelen het beleggingsproces en de beleggingsstijl van de portefeuillebeheerders ten tijde van
publicatie. Limieten staan niet vast en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. Neem voor een lijst van
beschikbare aandelenklassen contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Rol in een gespreide portefeuille
Portefeuillepositie

 astrentende beleggingen voor spreiding:
V
Blootstelling aan hoogrentende effecten

Typisch hogere rendementen

risico-indicator

TH

Sector- en
landenbeperkingen

ATO RY A N N O

UNC

EM

EN

Portefeuille-implementatie
Wat dit beleggers
biedt

T

■

■
■
■

Als aanvulling op traditionele vastrentende strategieën
Gericht op hoge inkomsten
Een reproduceerbare, actieve benadering
Een ervaren team

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR JANUSHENDERSON.COM

Belangrijke informatie: EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR): De onderliggende beleggingen van
dit product (aangeduid als het 'Fonds') houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoewel de analyse van ESG-factoren
integraal onderdeel uitmaakt van de beleggingsmogelijkheden van de Beleggingsbeheerder, is het geen doel op zich om de portefeuille zo optimaal mogelijk af te stemmen op
duurzaamheidsrisico's, noch om de impact van ESG-factoren op het fondsrendement nauwkeurig vast te stellen. Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers
en niet voor het algemene publiek. Beleggingsbesluiten worden uitsluitend genomen op basis van de informatie in het prospectus van het Fonds (inclusief alle daarop betrekking
hebbende documenten), met vermelding van de beleggingsbeperkingen. Dit document is uitsluitend als overzicht bedoeld. Voordat potentiële beleggers overgaan tot een belegging,
moeten zij het prospectus van het Fonds en het document met essentiële beleggersinformatie lezen. Het prospectus van het Fonds en het document met essentiële beleggersinformatie
zijn verkrijgbaar bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te
nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor
toekomstige resultaten. De resultaten zijn exclusief commissies en kosten in verband met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten
daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannames en -verminderingen hangen af van de
specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wet verandert. Als u belegt via een externe leverancier, raden wij u aan daar rechtstreeks contact
mee op te nemen, omdat de kosten, de resultaten en de algemene voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen. De in dit document vermelde effecten staan niet voor openbare verkoop
geregistreerd in het Foreign Securities Registry van de Superintendencia de Valores y Seguros; dit document dient daarom alleen te worden gebruikt ter algemene informatie. Niets in
dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van een
effectenaankoop- of verkoopcontract. Het Fonds is een erkend collectief beleggingsfonds, bedoeld voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk
worden erover geïnformeerd dat de meeste beschermingsmaatregelen die de Britse regelgeving biedt niet van toepassing zijn op een belegging in het Fonds en dat het Britse ‘Financial
Services Compensation Scheme’ geen vergoedingen biedt.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV, opgericht op 30 mei 1985, bestuurd door Henderson Management S.A. Uitgegeven door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors
is de naam waaronder beleggingsproducten en -diensten worden geleverd door Janus Capital International Limited (reg. nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg. nr. 906355), Henderson Investment Funds
Limited (reg. nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (reg. nr. 2606646), (alle ingeschreven in Engeland en Wales te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en onder toezicht van de Financial Conduct Authority)
en Henderson Management S.A. (reg. nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg en onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier). U kunt een gratis exemplaar van het prospectus
van het Fonds, de essentiële beleggersinformatie, de statuten, jaar- en halfjaarverslagen opvragen bij lokale kantoren van Janus Henderson Investors: 201 Bishopsgate, Londen, EC2M 3AE voor Britse, Zweedse en andere
Scandinavische beleggers; Via Dante 14, 20121 Milaan, Italië, voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers; en de volgende fondsvertegenwoordigers:
het betaalkantoor in Oostenrijk, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen; het betaalkantoor in Frankrijk, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, F-75002 Parijs; de informatieagent in Duitsland,
Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; de Financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brussel; de vertegenwoordiger in Spanje, Allfunds Bank S.A. Estafeta,
6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid (geregistreerd in Spanje bij de CNMV onder nummer 353. De bewaarder in Spanje is BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.); Singapore: de
vertegenwoordiger in Singapore, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapore 048946; of de vertegenwoordiger in Zwitserland BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, die ook fungeert als betaalkantoor in Zwitserland. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochteronderneming van de joint venture UK holding company
RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel: +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong. Henderson Management S.A. mag zijn activiteiten in
Frankrijk uitoefenen via zijn Franse filiaal, overeenkomstig de bepalingen van het Europese paspoortmechanisme voor aanbieders van beleggingsdiensten volgens Richtlijn 2004/39 van 21 april 2004 betreffende de markten
voor financiële instrumenten. Het Franse filiaal van Henderson Management S.A. is in Frankrijk ingeschreven als société anonyme van een EG-lidstaat of een staat die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte heeft ondertekend, in het handels- en vennootschapsregister van Parijs (RCS) onder het nummer 848 778 544, en heeft zijn statutaire zetel te 32, rue des Mathurins, 75008 Parijs, Frankrijk. Janus Henderson, Janus,
Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van diens dochterondernemingen. © Janus Henderson
112767/0421
Group plc.

