
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.

Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund - Aktieklasse B USD
Udloddende aktier - ISIN IE000DZN6N44
Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (i det følgende omtalt som "fonden") er en afdeling af Baillie Gifford Worldwide Funds PLC (i det
følgende omtalt som "selskabet"). Fonden forvaltes af Baillie Gifford Investment Management (Europa) Limited.

Mål og investeringspolitik
Investeringsmål

•Fonden søger at opnå langsigtet kapitaltilvækst ved at investere primært i
en aktieportefølje af virksomheder i hele verden som arbejder i
sundhedsbranchen og fremmer bedre sundhedsresultater ved at skabe ægte
forandring for patienter og sundhedssystemet og udviser omsorg for
patienterne.

Politik

• Fonden investerer mindst 90% i aktier i virksomheder i sundhedsbranchen
som er innovative i deres fokus på områder såsom diagnostik, behandling
og forebyggelse og som bidrager til at løse et problem for sundhedssystemet
på en måde som tager hensyn til patienterne.

• Virksomheder vurderes kvalitativt på baggrund af den løsning
virksomheden leverer på et eksisterende sundhedsproblem, dens evne til at
demokratisere adgangen til sundhedsløsninger samt dens engagement i
patienterne.

• Investeringer udvælges efter anvendelse af en normbaseret evaluering.
Fonden overholder investeringsforvalterens politik om vurdering af brud
på FN's Global Compact for Business.

• Fonden bliver koncentreret hvad angår antallet af ejede aktier, men
diversificeret på mange forskellige sundhedsmæssige temaer.

• Fonden forvaltes aktivt, og der bliver ikke anvendt et indeks til at fastsætte
eller indskrænke sammensætningen af fondens portefølje. Fondens
resultater (netto omkostninger) sammenlignes med indekset MSCI ACWI
Index. Fonden søger at opnå væsentligt bedre resultater end indekset.

Andre oplysninger

• De kan sælge nogle af eller alle Deres aktier på en hvilken som helst dag,
hvor bankerne i Irland holder åbent, ved at kontakte overdragelsesagenten
pr. telefon eller post.

• Ethvert skyldigt udbytte vil blive indbetalt på Deres konto i bank eller
byggesparekasse på de i prospektet angivne datoer.

• Nærmere forklaring og information findes i afsnittet om investeringsmål
og -politik i prospektet, som kan rekvireres ved at kontakte os.

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

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

• Bemærk, at selv den laveste risikoklasse kan medføre tab, og at ekstreme
ugunstige markedsforhold under alle omstændigheder betyder at De kan lide
betydelige tab.

• Fonden er placeret i ovenstående kategori fordi den investerer i
virksomhedsaktier som generelt giver højere afkast og højere risiko end andre
investeringer såsom obligationer og rede penge. Når der ikke findes en
tilgængelig aktieprishistorik for nogen periode i de seneste fem år (og dermed
ingen oplysninger om afkast) anvendes afkastet for fondens
sammenligningsindeks i stedet til at udregne risk/reward-indikatoren.

• Indikatoren tager ikke højde for følgende relevante væsentlige risici som kan
påvirke fonden og betyde at du muligvis ikke kan få det investerede beløb igen.

• Investeringsmarkeder kan gå både op og ned, og markedsforholdene kan ændre
sig hurtigt. Værdien af en investering i fonden og enhver indtjening på basis
heraf kan både falde og stige.

• Ændringer i kurser på fremmed valuta kan både forårsage at investeringer og
indtægter falder og at de stiger.

• Fonden investerer i nye vækstmarkeder hvor der kan opstå problemer med
handel med og deponering af aktiver.

• Koncentration sammenlignet med lignende fonde og i et bestemt geografisk
område eller en bestemt branche kan resultere i store bevægelser i aktieprisen
på kort sigt.

• Fondens investeringspolitik om miljø, samfund og ledelse (ESG) kan begrænse
typen af virksomheder den kan investere i. Fonden kan give et andet afkast end
en fond som ikke har sådanne restriktioner. Begrænsningerne i tredjepartsdata
kan begrænse fondens evne til at opnå sine ikke-finansielle mål.
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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 0,00%
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 0,40%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige
omstændigheder
Resultatbetinget honorar INTET

• Omkostningen ved løbende gebyrer er estimeret da aktie-/enhedsklassen er
ny og ikke har tilstrækkelig historie til at beregne den præcist. Omkostningen
ved løbende gebyrer kan ændre sig fra år til år og er eksklusiv omkostningen
ved køb og salg af aktiver for fonden (medmindre disse er aktier i en anden
fond).

• Nærmere oplysninger om gebyrerne findes i fondens årsberetninger for de
enkelte regnskabsår.

• Yderligere oplysninger om gebyrerne findes i afsnittet i om honorarer og
udgifter i prospektet, som kan findes på www.bailliegifford.com.

• Bemærk at forvaltningsgebyret er formindsket i et begrænset tidsrum som
det fremgår af prospektet. Indtil dette tilbud udløber er de løbende gebyrer
på 0,40 procent.

Tidligere resultater
Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investor nyttige
oplysninger om tidligere resultater.

• Oprettelsesdato for Fonden: 01-10-2018.
• Oprettelsesdato for aktie- eller andelsklassen: 10-12-2021.
• Der kan ikke være nogen garanti for, at fondens resultater matcher eller

overskrider indeksens resultater.

Praktiske oplysninger
• Selskabets depositar er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• Du kan indhente yderligere oplysninger om fonden, prospektet, de seneste aktiepriser og de seneste årsberetninger og periodiske beretninger hos Baillie

Gifford eller ved at gå til www.bailliegifford.com. Alle dokumenter af denne type kan vederlagsfrit erhverves på engelsk i papirudgave ved henvendelse.
Nærmere oplysninger om forvalterens vederlagspolitik kan findes på www.bailliegifford.com/BGEremunerationpolicy. En trykt udgave af
vederlagspolitikken kan rekvireres vederlagsfrit hos forvalteren.

• Dette dokument med central investorinformation beskriver kun fonden. Prospektet, årsberetningen og de periodiske beretninger samt regnskabet udarbejdes
for selskabet.

• Afdelingens aktiver er adskilt fra andre fonder i selskabet. Det betyder at aktiverne i én fond ikke kan bruges til at betale passiverne i en anden fond.
• Skattelovgivningen i Irland kan få indvirkning på din egen skattemæssige stilling.
• Du kan til enhver tid ombytte alle eller en del af dine aktier i fonden med aktier i en hvilken som helst anden fond i selskabet. Du kan finde yderligere

oplysninger herom i afsnittet i prospektet om ombytning af aktier.
• Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er i overensstemmelse med de relevante

dele i prospektet.
• Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited kan kontaktes på tlf.: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157), eller De

kan gå til Baillie Giffords www.bailliegifford.com for at få yderligere oplysninger.

Denne fond er godkendt i Irland og reguleres af Irlands centralbank. Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 23-11-2022.
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