BASFAKTA FÖR INVESTERARE
I detta dokument återfinner du basfakta för investerare om denna fond. Det är inte något marknadsföringsmaterial. Denna information krävs
enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en placering i fonden innebär och vilka risker det medför. För att kunna fatta ett välgrundat beslut om du
ska placera eller inte rekommenderar vi att du läser igenom informationen.

Sands Capital:s Emerging Markets Growth Fund ("Fonden") en delfond i Sands Capital Funds Public Limited
Company (”Företaget”) En ackumulerande Andelsklass A i US-dollar (”Klassen”) (IE00BDFMDW42)

Mål och placeringsinriktning
Fondens syfte är att öka värdet på det investerade kapitalet på lång
sikt.
• Fonden investerar huvudsakligen i företagsaktier och
liknande instrument på tillväxt- och gränsmarknader.
• Fonden investerar vanligtvis i 30-50 företag åt gången.
• Fonden överväger även om bolagets aktier är rimligt prissatta
i förhållande till marknaden och mot bakgrund av företagets
affärsutsikter.
• Fondens resultat mäts mot MSCI Emerging Markets Index,
som är Fondens jämförelseindex.
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Valutan som används för att mäta Fondens vinster eller
förluster är den amerikanska dollarn.
Fonden lämnar ingen utdelning till investerare. I stället
återinvesteras intäkter och vinst.
Investerare kan köpa eller sälja andelar i fonden på alla
veckodagar som inte är en helgdag i Irland eller en dag när
New York-börsen är stängd, alternativt en annan dag som
styrelsen från tid till annan fastställer och i förväg underrättar
andelsägare om.
Rekommendation: Denna delfond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
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Riskkategorin är ett mått på hur betydande upp- och nedgångarna i
fondens avkastning har varit historiskt sett – den mäter inte vinster
eller förluster och kan inte anses vara en tillförlitlig vägledning om
fondens framtida avkastning eller risk.
• Den lägsta riskkategorin betyder inte ”riskfritt”.
• Riskkategorin som visas är inte ett mål eller en garanti och
kan förändras med tiden.
• Fonden befinner sig i denna kategori på grund av den typ av
investeringar som Fonden kan inneha, de olika riskerna som
Fonden kan utsättas för och den vanligaste avkastningsnivån
för Fonden.

Fonden kan också utsättas för andra betydande risker som
riskindikatorn inte i tillräcklig utsträckning kan återge. Dessa kan
omfatta:
• Motpartsrisk: Att en motpart i ett finansiellt avtal med
Fonden inte kan återbetala pengar eller instrument
tillhörande Fonden.
• Valutarisk: Om valutan i andelsklassen skiljer sig från
Fondens basvaluta kan dess värde påverkas av
valutakursförändringar.
• Operativ risk: Förvaltnings-, verksamhets- eller
administrationsprocesser, inklusive de som har att göra med
förvaring av tillgångar, kan misslyckas vilket leder till
förluster.
• Värdepappersrisk: Vissa av marknaderna eller börserna på
vilka Fonden kan investera kan gå upp och ned, och värdet på
dina investeringar kanske inte ökar.
• Tillväxtmarknadsrisk: Värdepapper på tillväxtmarknader kan
innebära en högre grad av risk därför att dessa marknader
kan vara mindre stabila än utvecklade marknader på grund av
sociala, politiska, ekonomiska, juridiska och regulatoriska
faktorer.
• Fullständiga uppgifter om riskerna som är förknippade med
Sands Capital Funds Public Limited Company finns angivna
i avsnittet Riskfaktorer i prospektet.

Avgifter för denna fond
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa
avgifter gör att din placerings tillväxtpotential blir lägre.
De angivna tecknings- och inlösenavgifterna är alltid maximala
avgifter. I vissa fall kan du få betala mindre. För mer information,
kontakta din finansiella rådgivare.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:
Teckningsavgift

Ingen

Inlösenavgift

2,0%

Den årliga avgiften baseras på kostnader under året som avslutades
den 31 december 2018. Fondens årsredovisning för varje
räkenskapsår innehåller uppgifter om de exakta avgifterna. Siffran för
årliga avgifter omfattar inte portföljens transaktionskostnader.
Faktiska årliga kostnader kan variera och det finns inte någon garanti
för att detta kommer att vara den faktiska nivån på de årliga
kostnaderna som belastat Fonden.

Detta är maximalt vad som kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras Fonden under året:
Årlig avgift

0,96%

Kostnader som tas från Fonden under vissa specifika omständigheter:
Resultatrelaterad avgift

För ytterligare information om kostnader, hänvisas till avsnittet
Avgifter och Kostnader i Fondens prospekt eller de tillägg som
är tillgängliga från administratören.

Ingen

Tidigare resultat
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4,2% -10,3%
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-2,2% -14,9%
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Tidigare resultat
• utgör inte någon tillförlitlig
indikation på framtida
resultat.
• omfattar årliga kostnader men
exkluderar alla tecknings- och
inlösenavgifter.
• har beräknats i amerikanska
dollar.
Avkastningen kan stiga eller sjunka
som ett resultat av valutarörelser.
Lanseringsdatum: oktober 2013

Praktisk information
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondens depositarie är Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
För ytterligare information om denna Fond hänvisas till prospekt, årsredovisningar och halvårsrapporter. Dessa tas fram på engelska och
är tillgängliga kostnadsfritt från administratören, SEI Investments - Global Fund Services Limited, Styne House, Upper Hatch Street,
Dublin 2, Ireland eller från http://www.sandscapital.com/strategies/emerging-growth/#disclaimer.
Det senaste nettoandelsvärdet per andel är tillgängligt från SEI Investments – Global Fund Services Limited och publiceras varje dag av
Bloomberg och Telekurs.
Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondens prospekt.
Företaget har sitt säte på Irland som en paraplyfond med segregerat ansvar mellan sina fonder. Som en följd härav kommer fondens
tillgångar inte att vara tillgängliga för att möta skulder från en annan fond inom företaget. Anspråk kan ställas från andra jurisdiktioner
som kanske inte känner till denna uppdelning av ansvar och detta kan påverka värdet av din investering.
Mer information om företagets ersättningspolicy inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt vilka personer
som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner finns på följande webbplats: http://sandscapital.com/strategies/select-growth/
#fund-ucits. En papperskopia med denna information erbjuds gratis, på begäran.
Investerare har rätt att utan kostnad byta till annan A-andel i företaget.
Detta faktablad med basfakta för investerare avser endast ackumulerande Andelsklass A i US-dollar i Sands Capital Emerging Markets
Growth Fund.

Fonden är godkänd på Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2019.

