
Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.
Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige
og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici,
der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet
for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc
USD - LU0132413252
En afdeling i Aberdeen Standard SICAV I, som er et såkaldt Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A. er forvaltningsselskabet.

Mål og investeringspolitik
At opnå en kombination af indtjening og vækst ved hovedsageligt at
investere i obligationer (der er en type lån, der udbetaler en fast eller
variabel rente), som udstedes af virksomheder, stater eller andre
organer i nye vækstmarkedslande. Dette er generelt lande, hvis
økonomi stadig er under udvikling. Obligationerne har alle typer
kreditkvalitet og er typisk denomineret i valutaen i det land, hvor de
er udstedt. Værdien af Deres investering kan derfor påvirkes af
stigninger og fald i kursen på disse valutaer. Fonden retter sig mod
investorer, der kan acceptere et højt risikoniveau. Fonden investerer
op til 100% i obligationer, som typisk har lavere vurderinger som
disse defineres af de internationale bureauer som foretager
vurderinger.

Anbefaling: Denne Fond er muligvis ikke egnet for investorer, som
planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Fonden administreres aktivt indenfor dennes formål, og er ikke
indskrænket af et benchmark.

De kan normalt købe og sælge aktier i fonden på alle bankdage i
Luxembourg inden kl. 13:00 CET. Der henvises til  www.
aberdeenstandard.com, hvis De ønsker oplysninger om dage, hvor
der ikke kan handles.

Fondens investeringsprovenu udbetales til Dem.

Yderligere oplysninger om Fondens investeringsmål og -politik findes
i Fondens prospekt.

Risk/reward-profil
Tabellen over risk/reward-indikator viser fondens kategori med hensyn
til dens potentielle risiko og afkast. Jo højere kategori, jo større potentielt
afkast, men også større risiko for at tabe midler. Kategoriseringen er
baseret på tidligere data, kan ændre sig med tiden og giver ikke
nødvendigvis et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil. Det
markerede område i tabellen nedenfor viser fondens kategori i risk/
reward-indikatoren.

Typisk lavere afkast,
lavere risiko

Typisk højere afkast,
højere risiko

1 2 3 4 5 6 7

• Denne Fond er kategoriseret som kategori 4, da fonde af denne type
historisk set har oplevet gennemsnitlige værdistigninger og -fald.

• Bemærk, at selv den laveste risikoklasse kan medføre tab, og at
ekstreme markedsforhold kan betyde, at De altid kan lide betydelige
tab. Indikatoren tager ikke højde for følgende risici ved at investere i
Fonden:

• Obligationer påvirkes af renteændringer, inflation og ethvert fald i
obligationsudstederens kreditværdighed. Fondens portefølje kan have
en væsentlig eksponering for obligationer, der typisk har lavere ratings.
Obligationer, der giver et højere indtjeningsniveau, indebærer normalt
også en større risiko, da sådanne obligationsudstedere eventuelt ikke
kan betale obligationsafkastet som lovet eller kan undlade at
tilbagebetale det beløb, der blev brugt til at købe obligationen. På et
obligationsmarked med få købere og/eller mange sælgere kan det være
vanskeligere at sælge visse obligationer til en forventet kurs og/eller på
det rette tidspunkt.

• Betinget konvertible obligationer kan automatisk blive konverteret til
aktier eller nedskrevet hvis udstederens finansielle styrke falder på en
nærmere defineret måde. Det kan resultere i væsentlige eller totale
forringelser af obligationens værdi.

• Nye markeder eller mindre udviklede lande kan stå over for flere
politiske, økonomiske eller strukturmæssige udfordringer end udviklede
lande. Det betyder, at Deres penge er udsat for større risiko.
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Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde fondens løbende
omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med fondens
markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser
investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Udtrædelsesgebyr 0,00%

Dette er de beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres, og før investeringsprovenuet udbetales. I nogle tilfælde
betaler De muligvis mindre, og De bør tale med Deres finansielle
rådgiver om dette.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer 1,71%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige
omstændigheder
Resultatbetinget honorar 0.00%

• Ombytningsgebyr (for at veksle til fonden fra en anden fond) 1,00%.
• De løbende gebyrer er baseret på det foregående års udgifter og

beløbet kan derfor variere fra år til år. De omfatter ikke omkostninger
for køb og salg af aktiver for fonden (medmindre disse aktiver er aktier
for en anden fond).

• De løbende gebyrer, der vises her, er et overslag over gebyrerne.
Der anvendes et overslag til at angive det gebyr, der sandsynligvis
vil blive opkrævet. Investeringsinstitutternes’ årlige rapport for hvert
finansår vil omfatte detaljer om de nøjagtige reelle gebyrer.

• Med hensyn til indtrædelsesgebyrer kan dette gebyr også blive
anvendt for ombytninger.

• Hvad angår ombytningsgebyret, er dette maksimumsbeløbet, der
finder anvendelse i henhold til prospektets betingelser. I nogle tilfælde
betaler De muligvis mindre. De bør henvende Dem til Deres
finansielle rådgiver om dette. Hvis De ønsker yderligere oplysninger
om gebyrer, henvises der til fondens prospekt. De løbende gebyrer
er anført pr. 31/12/2018.

Tidligere resultater
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fond 47,9 14,2 5,1 19,2 -5,6 2,0 -4,6 12,2 11,6 -8,4

Kilde: FE 2019

• De bør være klar over, at tidligere resultater ikke er nogen vejledning
om fremtidige resultater.

• Oprettelsesdato for Fonden: 15-08-2001.
• Oprettelsesdato for aktie- eller andelsklassen: 15-08-2001.
• Resultaterne er beregnet i USD.
• Resultatet er baseret på Fondens nettoværdi ved årets slutning med

fradrag af årlige gebyrer bortset fra et eventuelt indledende gebyr.

Praktiske oplysninger
• Dette dokument beskriver kun én aktieklasse, og der er andre aktieklasser tilgængelige. Investorer kan ombytte deres investering til en

anden afdeling af Aberdeen Standard SICAV I. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, henvises til Fondens Prospekt.•Yderligere oplysninger
om fonden, inklusive prospektet* og seneste års- og halvårsrapporter**, kan rekvireres gratis fra Aberdeen Standard Investments Luxembourg
S.A., ("ASI Lux"), 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Telefon: (+352) 46 40 10 820. E-mail: aberdeen.global@aberdeenstandard.
com. Andre praktiske oplysninger, herunder fondens aktuelle aktiekurser, kan findes på vores hjemmeside, www.aberdeenstandard.com.
•Prospektet, års- og halvårsrapporterne dækker alle fonde i Aberdeen Standard SICAV I.  Selv om Aberdeen Standard SICAV I er en
selvstændig juridisk enhed, er fondens investorers rettigheder begrænset til denne fonds aktiver.•Fondens depotbank og administrator er
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.•Skattelovgivningen i Luxembourg kan få indvirkning på Deres personlige
skattemæssige stilling.•ASI Lux drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.•Denne fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af CSSF. ASI Lux er
godkendt i Luxembourg og reguleres af CSSF.•Repræsentanten og betalingsagenten i Schweiz er BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz.  Prospektet, dokumentet med central investorinformation,
stiftelsesoverenskomsten, årsrapporten og delrapporterne kan rekvireres gratis fra repræsentanten.•Oplysninger om den seneste
aflønningspolitik for investeringsinstitutter, inklusive, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvorledes aflønning og fordele beregnes,
samt angivelse af de personer, der er ansvarlige for at tildele aflønning og fordele, herunder sammensætningen aflønningsudvalget, kan
læses på www.aberdeenstandard.com under "Dokumenter", og der kan rekvireres gratis papirkopier på anmodning derom til
forvaltningsselskabet.•*Findes på engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk. **Findes på fransk og engelsk.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 06-02-2019.
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