BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.
Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att
hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.

William Blair SICAV - Emerging Markets Leaders Fund - Class I
Class I andelar, USD. ISIN: LU0612811850, en fond i William Blair SICAV
Denna fond förvaltas av William Blair Investment Management LLC
Det oberoende förvaltningsbolaget för fonden är FundRock Management Company S.A.
Denna kategori representerar övriga kategori I-aktiekategorier: I Hedged, NOK (LU0919567569), I, EUR
(LU2001354237).
Mål och placeringsinriktning

Risk/avkastningsprofil

Fonden har som målsättning att ge kapitaltillväxt genom att främst
investera i en diversifierad portfölj med företag på tillväxtmarknader
världen över. Tillväxtmarknader är normalt länder som fortfarande
utvecklar sina ekonomier.

Risk/avkastningsindikatorn visar fondens klassificering med
avseende på dess potentiella risk och avkastning. Ju högre
kategori, desto högre potentiell avkastning, men även högre risk att
förlora pengar. Den baseras på historiska data, kan förändras med
tiden och är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens
framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar
fondens klassificering på risk- och avkastningsindikatorn.

Investeringsförvaltaren kommer att välja välskötta kvalitetsföretag i
olika utvecklingsskeden som är ledande i sitt land, bransch eller
globalt beträffande produkter, tjänster eller utförande, och som den
anser har en tillväxt samt lönsamhets- och kvalitetsegenskaper
över genomsnittet. Fonden jämförs med ett jämförelseindex, vilket
är MSCI Emerging Markets Index (net).

Lägre möjlig avkastning,
lägre risk

Fonden får investera i kinesiska A-aktier genom Stock Connect,
som är ett program som tagits fram för en ömsesidig tillgång till
aktiemarknaden mellan Hongkong och Kina.
Alla intäkter som genereras av Fonden kommer att återinvesteras
för att öka värdet på din investering.
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Denna fond tillhör kategori 6 eftersom fonder av denna typ
historiskt har upplevt kraftiga upp- och nedgångar i värde.
Även den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”. Den angivna
riskkategorin ovan är inte garanterad och kan komma att
förändras med tiden. Historisk information är inte
nödvändigtvis en pålitlig indikator för framtiden.



Valutakursförändringar kan ha positiv eller negativ effekt på
värdet på din investering.



Tillväxtmarknader och mindre utvecklade länder kan stå inför
fler politiska, ekonomiska och strukturella förändringar jämfört
med industriländer. Detta kan innebära att dina pengar utsätts
för högre risk.



Alla risker som för närvarande identifierats som tillämpliga för
fonden anges i detalj i informationsbroschyren.



Det kan medföra ytterligare risker att investera genom Stock
Connect-programmet, bland annat operationella, likviditets-,
clearing-, avräknings- och förvaringsrisker samt risker med
indragen marknad och kvotbegränsningar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Du kan köpa och sälja andelar i fonden dagligen på alla
arbetsdagar i Luxemburg då New York-börsen är öppen för handel.
Ytterligare information om fondens mål och placeringsinriktning
framgår av informationsbroschyren.

Högre möjlig avkastning,
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Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för
att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och
distribution. Totalt sett minskar de din placerings potentiella
avkastning.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Ingen
Uttagsavgift
Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras och innan behållningen betalas ut. I vissa
fall kan du betala mindre och du bör tala med din finansiella
rådgivare om detta.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,62 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Ingen



Bytesavgift (för byte till fonden från en annan fond) 0,00 %.



Beloppet för den årliga avgiften baseras på föregående års
utgifter och kan komma att variera från år till år. Det
omfattar inte kostnaderna för att köpa eller sälja tillgångar
för fondens räkning (om inte dessa tillgångar är andelar i en
annan fond).



Beloppet för den årliga avgiften beräknades i december
2018.



För mer information om avgifter, se avsnittet “Company
Charges” i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Du ska vara medveten om att tidigare resultat inte är en
riktlinje för framtida resultat.



Fondens startdatum: den 1 april 2011



Andelsklassens startdatum: den 1 april 2011



Resultatet beräknas i USD.



Alla avgifter, förutom eventuell insättnings-, uttags- och
bytesavgift, har tagits med i resultatet.

Praktisk information


Information om hur du köper och säljer andelar får du genom att kontakta oss på William Blair SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Storhertigdömet Luxemburg. E-post: clientservice_europe@williamblair.com. Telefon: +352 (0)24 525 708. Webbplats:
sicav.williamblairfunds.com.



Detaljerad information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy är tillgänglig på https://www.fundrock.com/en/informationabout-our-remuneration-policy och en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran.



Ytterligare detaljerad information om fonden, inklusive dess informationsbroschyr, bolagsordning och de senaste hel- och
halvårsrapporterna, finns tillgängliga utan kostnad på engelska och tyska på vår webbplats eller från den schweiziska representanten
First Independent Fund Services Limited, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, och på tyska från GerFIS - German Fund, Information
Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen, Tyskland, samt från UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Wien,
Österrike. Betalningsombud i Schweiz är NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.



William Blair SICAV erbjuder en serie fonder med olika investeringsmål. Informationsbroschyren samt hel- och halvårsrapporterna
täcker samtliga fonder i William Blair SICAV. Om en fond har skulder kan tillgångarna i de andra fonderna inte användas för att
reglera dessa. Fondens Class I (USD)-andelar representerar övriga klasser (se inledningsavsnittet i detta dokument). Detaljerad
information om de andelsklasser som är tillgängliga för dig framgår av informationsbroschyren. Ytterligare praktisk information,
inklusive fondens aktuella andelskurser, kan inhämtas via vår webbplats. Fondens förvaringsinstitut är Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch. Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga skattesituation.



William Blair SICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Luxemburgs finansmyndighet, Commission de Surveillance du
Secteur Financier. FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Luxemburgs
finansmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 juni 2019.
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