NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om andelsklassen (som definert nedenfor). Det er ikke markedsføringsmateriale.
Informasjonen er påkrevet etter loven for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoene ved å investere i andelsklassen. Du rådes til å lese
den, slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du vil investere.

Sands Capital Global Growth Fund ("Fondet"), et underfond av Sands Capital Funds Public Limited
Company (“selskapet”), klasse A US Dollar-akkumulering (“klassen”) (IE00B737Q755)

Mål og investeringspolitikk
Fondet har som mål å øke verdien av investert kapital på lang sikt.
• Fondet investerer hovedsakelig i selskapsaksjer og lignende
instrumenter som omsettes på regulerte børser i hele verden.
Det har vanligvis 30–50 aksjer til enhver tid i virksomheter
der fondets overskudd forventes å gå opp og som fondet
anser for å være ledere i sine virksomhetsområder.
• Fondet vurderer også om målselskapets aksjer er rimelige i
forhold til markedet og i lys av selskapets forretningsutsikter.
• Fondet kan investere i selskaper av alle størrelser, men vil i
hovedsak investere i selskaper med en verdi på mer enn 2
milliarder dollar og dens totale medianmarkedskapitalisering
vil typisk være betydelig høyere enn tilsvarende for MSCI
All Country World Index.
• Fondets resultat måles mot MSCI All Country World Index,
som er fondets referanseindeks.
• Fondet forvaltes aktivt. Det betyr at fondsforvalteren har
myndighet over sammensetningen av fondets portefølje,
underlagt det uttalte investeringsmålet og retningslinjene.

•
•

•

Fondet kan investere i fremvoksende markeder (som
klassifisert av MSCI) opp til en grense på det som er størst
av 30 % av fondets nettoaktiva eller tre ganger den
prosentvise andelen av vekstmarkeder i MSCI All Country
World Index. Med forbehold om dette er ikke
fondsforvalteren myndighet over sammensetningen av
fondets portefølje begrenset av innholdet i en
referanseindeks. I tillegg er det intet krav om at
målinvesteringene skal utgjøre en del av fondets
referanseindeks.
Fondet utbetaler ikke utbytte til investorene. I stedet blir
inntekter og fortjeneste ominvestert.
Investorer kan kjøpe eller selge andeler av fondet alle
ukedager unntatt offentlige høytidsdager i Irland eller når
New York Stock Exchange er stengt, eller andre dager styret
måtte bestemme. Dette vil i så fall meldes fra om på forhånd
til andelsinnehaverne.
Anbefaling: Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for
investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.
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Risikokategorien er et mål på hvor betydningsfulle økningene og
reduksjonene i andelsklassens avkastning har vær historisk – den
måler ikke kapitalgevinster eller -tap og er ikke nødvendigvis en
pålitelig indikator på andelsklassens risikoprofil.
• Den laveste risikokategorien betyr ikke "risikofri".
• Risikokategorien som vises er ikke et mål eller en garanti, og
kan endre seg over tid.
• Andelsklassen er i denne kategorien på grunn av den typen
investeringer som fondet har tillatelse til å inneholde, de
ulike risikoene som fondet kan være eksponert mot og
fondets typiske avkastningsnivå.

Fondet kan også bli utsatt for andre vesentlige risikoer som
risikoindikatoren ikke i tilstrekkelig grad fanger opp. Disse kan
omfatte:
• Motpartsrisiko: en motpart i en finansiell kontrakt med
fondet kunne unnlate å returnere penger eller instrumenter
som tilhører fondet.
• Valutarisiko:Hvis andelsklassens valuta skiller seg fra
basisvalutaen i fondet kan dens verdi påvirkes av
valutakursbevegelser.
• Driftsrisiko: ledelse, forretningsprosesser eller administrative
prosesser, inkludert de som har å gjøre med oppbevaring av
aktiva, kan mislykkes, noe som fører til tap.
• Risikoer med verdipapirer: noen av markedene eller børsene
hvor fondet vil kunne investere kan gå opp eller ned, og
verdien av investeringen din vil kanskje ikke stige.
• Risikoer med fremvoksende markeder: fondets investering i
fremvoksende markeder kan innebære en høyere grad av
risiko fordi disse markedene kan være mer ustabile enn
utviklede markeder på grunn av sosiale, politiske,
økonomiske, lovfestede og regulerende faktorer.
• Ytterligere detaljer om risikoene man må ta hensyn til ved
investering i selskapet fremsettes i avsnittet «Risikofaktorer»
i prospektet til selskapet.

Gebyrer
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene til drift av fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene
reduserer investeringens potensielle vekst.
Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, er maksimalsatser. I
noen tilfeller kan du betale mindre – dette kan du finne ut ved å
henvende deg til din økonomiske rådgiver eller distributør.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer:
Åpningsgebyr

Ingen

Avslutningsgebyr

2,0 %

Tallet for de løpende gebyrene er basert på kostnader for året som
slutter 31. desember 2019 og inkluderer ikke porteføljens
transaksjonskostnader. Dette tallet kan variere fra år til år.

Dette er det maksimale som kan trekkes fra pengene dine før de
investeres eller før provenyet av investeringen din blir utbetalt.

For mer informasjon om gebyrer, vennligst konsulter avsnittet
«Gebyrer og kostnader» i prospektet til selskapet som er tilgjengelig
fra administratoren.

Gebyrer tatt fra fondet i løpet av et år:
Løpende gebyrer

0,92 %

Gebyrer tatt fra fondet i henhold til visse, spesifikke betingelser:
Resultatgebyr

Ingen

Tidligere resultater graf
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Klassen

-3,0 % 18,6 %

27,1 %

4,9 %

0,4 %

0,5 % 38,5 %

-3,0 % 30,4 %

Referanseindeks

-7,4 % 16,1 % 22,8 %

4,2 %

-2,4 %

7,9 % 24,0 %

-9,4 % 26,6 %

Tidligere resultater:
• er ikke en pålitelig indikator
for fremtidig avkastning.
• omfatter løpende gebyrer,
men utelukker åpnings- og
avslutningsgebyrer.
• er beregnet i amerikanske
dollar.
Fondet følger ingen
referanseportefølje.
Fondet ble etablert: 29. juni 2010.
Klassen opprettelsesdato var: 30. juni
2010.
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Selskapets depotinstitutt er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
For mer informasjon om dette fondet, se prospektet, årsberetningene og halvårsberetningene til selskapet (som utarbeides for selskapet
som helhet). Disse opprettes på engelsk og er tilgjengelig uten kostnad fra administratoren, SEI Investments – Northern Trust
International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, D02 R156 eller fra
http://www.sandscapital.com/strategies/global-growth/#disclaimer.
Den nyeste netto andelsverdi per andel i andelsklassen er tilgjengelig fra SEI Investments – Northern Trust International Fund
Administration Services (Ireland) Limited og publiseres hver dag på Bloomberg og Telekurs.
Irsk skattelov kan ha en innvirkning på din personlige skatteposisjon.
Selskapet vil kunne holdes ansvarlig kun på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige
med de relevante delene av selskapets prospekt.
Selskapet er registrert i Irland som et paraplyfond med atskilt ansvar mellom fondets underfond. Som følge av dette vil ikke aktivaene i
fondet være tilgjengelig for å imøtekomme ansvaret til et annet underfond innenfor selskapet. Krav kan imidlertid oppstå fra andre
jurisdiksjoner som kanskje ikke anerkjenner denne atskillelsen av ansvar, og dette kan innvirke på verdien av din investering.
Nærmere opplysninger om selskapets godtgjørelsespolitikk, deriblant en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og goder beregnes, og
hvilke personer som er ansvarlig for å gi godtgjørelse og goder, er tilgjengelig på følgende
nettsted: http://sandscapital.com/strategies/global-growth/#fund-ucits. En papirutgave av godtgjørelsespolitikken er også gratis
tilgjengelig fra selskapet på forespørsel.
Investorene har rett til gratis bytte til visse andre aksjeklasser i selskapet etter styrets skjønn. Forespørsler om å bytte bør rettes til
administratoren, som kan informere om hvordan denne rettigheten kan utøves. Se også seksjonen «Bytte mellom fond/klasser» i
selskapets prospekt for ytterligere informasjon.
Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer gjelder kun klasse A USD akkumulerende andeler i fondet.

Dette fondet er godkjent i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per2. november 2020.

