Viktig investorinformasjon
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe
deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning
om hvorvidt du ønsker å investere.

Emerging Markets Equity Fund, et underfond pålydende USD i Aberdeen Standard SICAV I, A Acc USD-andeler (ISIN:
LU0132412106). Fondet forvaltes av Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A.

MÅL OG INVESTERINGSPOLICY
- På grunn av den aktive forvaltningen kan fondets avkastningsprofil
avvike betydelig fra referanseporteføljen på lengre sikt.
Fondet tar sikte på å oppnå en kombinasjon av vekst og inntekt og er
Derivater og teknikker
utviklet for investorer som søker eksponering mot selskaper i
- Derivater vil bare bli brukt til sikring eller til å gi eksponering som
fremvoksende markeder.
kan oppnås gjennom investering i aktivaene som fondet primært har
Fondet tar sikte på å oppnå meravkastning i forhold til
investert i. Bruken av derivater overvåkes for å sikre at fondet ikke
referanseindeksen MSCI Emerging Markets Index (USD) før gebyrer.
blir utsatt for for høy eller utilsiktet risiko.

Investeringsmål

Investeringsretningslinjer
Porteføljepapirer
- Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte
verdipapirer i selskaper som er basert i, eller utfører en stor del av
sin virksomhet, i fremvoksende markeder.
- Fondet kan investere opptil 30 % av sine netto eiendeler i aksjer og
aksjerelaterte verdipapirer i Fastlands-Kina, men bare opptil 10 %
gjennom tilgjengelige kvoter for QFII og RQFII, Shanghai-Hong Kongog Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet eller på andre
tilgjengelige måter.

Investorer i fondet kan kjøpe og selge andeler hver handelsdag (som
definert i prospektet).
Hvis du investerer i inntektsandeler, vil inntekter fra investeringer i
fondet bli utbetalt til deg. Hvis du investerer i akkumuleringsandeler,
vil inntektene bli lagt til verdien av andelene dine.
Anbefaling: fondet passer kanskje ikke for investorer som planlegger
å ta ut pengene sine før det er gått fem år. Investorene bør forvisse
seg om at deres innstilling til risiko stemmer overens med dette
fondets risikoprofil før de investerer.

Forvaltningsprosess
- Fondet forvaltes aktivt.
- Referanseporteføljen brukes som referansepunkt for
porteføljeoppbygging og som grunnlag for å sette
risikobegrensninger.
- For å oppnå sitt mål vil fondet innta posisjoner som har vektinger
som avviker fra referanseporteføljen, eller investere i verdipapirer
som ikke er inkludert i referansen. Fondets investeringer kan avvike
betydelig fra bestanddelene og vektingen av disse i
referanseporteføljen

RISIKO OG AVKASTNINGSPROFIL
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juridiske og lovgivningsmessige rammeverket.
All investering innebærer risiko. Dette fondet gir ingen garanti mot
tap eller at fondets mål vil bli oppnådd.
Prisen på eiendeler og inntektene fra dem kan gå opp og ned og kan
ikke garanteres; en investor kan få tilbake mindre enn de
opprinnelige investeringen.
Inflasjon reduserer kjøpekraften for din investering og inntekt.

Denne indikatoren gjenspeiler volatiliteten i fondsandelenes kurs de
siste fem årene, noe som igjen gjenspeiler volatiliteten til de
underliggende eiendelene som fondet investerer i. Historiske data er
ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for fremtiden.
Den nåværende risikovurderingen er ikke garantert og kan endre seg
hvis volatiliteten til eiendelene som fondet investerer i, endres. Den
laveste risikovurderingen betyr ikke risikofri.
Fondet er vurdert til 6 ut fra følgende risikofaktorer:
2 Investering i Kina A-aksjer innebærer spesielle hensyn og risikoer,
deriblant økt kursvolatilitet, mindre utviklet regelverk og juridisk
rammeverk, valutarisiko/-kontroller, risiko ved oppgjør, skatt,
kvoter, likviditet og regulatoriske forhold.
2 Bruken av derivater medfører risiko for redusert likviditet,
betydelig tap og økt volatilitet under ugunstige markedsforhold, for
eksempel mislighold blant markedsdeltakerne. Bruken av derivater
kan føre til at fondet blir giret (når markedseksponering og dermed
potensialet for tap for fondet overstiger beløpet det har investert),
og under disse markedsforholdene vil virkningen av giring være at
tapene øker.
2 Fondet investerer i aksjer og/eller obligasjoner fra fremvoksende
markeder. Investering i fremvoksende markeder innebærer en
større risiko for tap enn investering i mer utviklede markeder på
grunn av blant annet større politiske, skatte-, økonomiske, valuta-,
likviditets- og regulatoriske risikoer.
2 Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Disse er
følsomme for variasjoner i aksjemarkedene, som kan være ustabile
og endre seg vesentlig på kort tid.
2 Fondet kan investere i selskaper med "variable interest entity"
(VIE)-strukturer for å få eksponering mot næringer med
utenlandske eierbegrensninger. Det er en risiko for at investeringer
i disse strukturene kan bli påvirket negativt av endringer i det

Verdien av eiendeler som holdes i fondet kan stige og falle som et
resultat av valutakursendringer.
Fondet kan tape penger hvis en enhet (motpart) som det driver
virksomhet med, blir uvillig eller ute av stand til å oppfylle sine
forpliktelser overfor fondet.
Under ekstreme markedsforhold kan noen verdipapirer bli
vanskelige å verdivurdere eller selge til ønsket pris. Dette kan påvirke
fondets evne til å innfri innløsninger på en riktig måte.
Fondet kan tape penger som følge av svikt eller forsinkelse i
driftsprosesser og -systemer, deriblant at tredjepartsleverandører
misligholder forpliktelser eller settes under administrasjon.
Når aksjeklassen beskrives som "sikret", brukes
valutasikringsteknikker som vil redusere, men ikke eliminere,
valutarisiko. Især er valutaen som sikres, ikke nødvendigvis relatert til
valutaene i fondet. Slike teknikker vil også medføre ytterligere risiko
og kostnader.

GEBYRER
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive
fondet, inkludert markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene
reduserer den potensielle veksten i investeringen din.
Engangsavgifter før eller etter at du investerer
Inngangsgebyr

5.00%

Utgangsgebyr

0.00%

Dette er de maksimale gebyrene vi kan ta fra dine penger før de
er investert og før vi betaler salgsinntektene fra investeringen. I
noen tilfeller kan du betale mindre, og du bør snakke med
finansrådgiveren din om dette.

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, er maksimale tall. I noen
tilfeller betaler du kanskje mindre - du kan finne ut av dette ved å
kontakte finansrådgiveren din.
Tallet for løpende gebyrer gjelder per 30.09.2019. Det omfatter ikke:
prestasjonshonorar (der det er aktuelt);
porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra når inngangs-/
utgangsgebyr betales av fondet ved kjøp eller salg i et annet
kollektivt investeringsforetak.
En byttegebyr kan påløpe, som beskrevet i prospektet. Se prospektet
for mer informasjon om gebyrer.
Annen praktisk informasjon om gebyrer, se prospektet på
www.aberdeenstandard.com.

Gebyrer tatt av fondet over et år
Løpende gebyrer

2.04%

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser
Resultatgebyr

0.00%

TIDLIGERE AVKASTNING
Emerging Markets Equity Fund, A Acc USD andeler, 31. desember
2019
% avkastning

Tidligere verdiutvikling er ingen veiledning for fremtidig
verdiutvikling.
Verdiutviklingen gjelder etter gebyrer og tar ikke hensyn til inngangs-,
utgangs- eller bytteavgifter, men tar hensyn til løpende gebyrer, som
vist i avsnittet Gebyrer.
Verdiutviklingen beregnes i USD.
Fondet ble lansert i 2003. Andelsklassen ble lansert i 2003.
Avkastningsmål - MSCI Emerging Markets (USD).

Fond (netto)
Avkastningsmål - se brødtekst

PRAKTISK INFORMASJON
Dette dokumentet beskriver bare én andelsklasse. Andre
andelsklasser er tilgjengelige.

tilgjengelig på www.aberdeenstandard.com, og en papirkopi vil bli
gjort gratis tilgjengelig ved henvendelse til forvaltningsselskapet.

Investorene kan bytte sin investering til et annet underfond av
Aberdeen Standard SICAV I. Se fondets prospekt for ytterligere
detaljer.

*Fås på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk. **Fås på fransk
og engelsk.

Ytterligere informasjon om fondet, inkludert prospekt* og siste
års- og halvårsrapporter**, er gratis tilgjengelig fra Aberdeen
Standard Investments Luxembourg S.A. ("ASI Lux"), 35a, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg. Telefon: (+352) 46 40 10 820 E-post:
asi.luxembourg@aberdeenstandard.com.
Annen praktisk informasjon, inkludert gjeldende andelskurser for
fondet, er tilgjengelig på www.aberdeenstandard.com.
Prospekt-, års- og delårsrapporter omfatter alle fondene i
Aberdeen Standard SICAV I. Selv om Aberdeen Standard SICAV I er
en juridisk enhet, er investorenes rettigheter i dette fondet
begrenset til aktiva til dette fondet.
Fondets depotmottaker og administrator er BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg Branch.
Skattelovgivningen i Luxembourg kan ha innvirkning på din
personlige skatteposisjon.
ASI kan stilles til ansvar utelukkende på grunnlag av uttalelser i
dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller
uoverensstemmende med de relevante delene av prospektet for
fondet.
Detaljer om en oppdatert UCITS V-erklæring om
godtgjørelsespolitikk, deriblant en beskrivelse av hvordan
godtgjørelse og andre ytelser beregnes samt identiteten til
personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og andre
ytelser, herunder sammensetningen av godtgjørelseskomiteen, er
Aberdeen Standard SICAV I er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i henhold til
UCITs-loven av 2010. Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 22/04/2020.
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. er godkjent i Luxembourg og regulert av CSSF og har sitt hovedkontor i 35a avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg.

