
Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er
ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå
naturen av og risikofaktorene ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese det,
slik at du kan ta en informert avgjørelse om du skal investere.

Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund - Klasse B CHF
andeler
Akkumuleringsandeler - ISIN IE00BN15WV93

Fondet er et underfond under Baillie Gifford Worldwide Funds PLC.

Mål og investeringspolitikk
Mål

• Fondet tar sikte på å oppnå høyere inntekt enn de globale aksjemarkeder
mens det, på lang sikt, oppnår vekst i inntekt og kapital.

Politikk

• Å investere i aksjer i selskaper over hele verden.

• Fondet er aktivt forvaltet og ingen indeks brukes med den hensikt å
begrense sammensetningen av Fondets portefølje. De Fondets resultat (etter
fradrag for kostnader) og avkastning måles mot MSCI ACWI indeksen.
Fondet søker å overgå indeksen vesentlig.

Annen informasjon

• Du kan selge noen av eller alle dine andeler på alle irske bankdager ved
å kontakte overføringsagenten per telefon eller post.

• Inntektene vil bli reinvestert. Det vil ikke bli kjøpt ytterligere andeler, men
skje en reinvestering som vil avspeile seg i prisen på dine eksisterende
akkumulasjonsandeler.

• For en nærmere forklaring og ytterligere informasjon henviser vi til
avsnittet investeringsmål og -politikk i prospektet, som du kan få ved å
kontakte oss.

• Anbefaling: Dette fondet passer kanskje ikke for investorer som planlegger
å ta ut pengene innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil
Risiko- og avkastningsindikatortabellen viser hvordan fondet klassifiseres når
det gjelder potensiell risiko og avkastning. Jo høyere det klassifiseres, desto
større er potensiell avkastning, men desto større er også risikoen for å tape
penger. Det er basert på tidligere data, kan endres over tid og er kanskje ikke
en pålitelig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen til fondet. Det skraverte
området i tabellen nedenfor viser fondets klassifisering når det gjelder risiko-
og avkastningsindikator.

Normalt gjelder: lavere
avkastning,
lavere risiko

Normalt gjelder: høyere
avkastning,

høyere risiko

1 2 3 4 5 6 7

• Legg merke til at selv den minst risikable klassen kan gi tap, og at ekstremt
negative markedsforhold kan bety at man lider alvorlige tap under alle
omstendigheter.

• Fondet er klassifisert i kategorien overfor fordi det investerer i aksjer som
generelt gir høyere avkastning og risiko enn andre investeringstyper som
obligasjoner eller kontanter. Der hvor det ikke finnes noen kurshistorikk for
en periode i løpet av de siste fem årene (og dermed ingen avkastning), brukes
i stedet avkastningen fra Fondets sammenligningsindeks til beregning av en
risiko- og avkastningsindikator.

• Indikatoren tar ikke hensyn til følgende relevante og betydelige risikofaktorer:

• Kapitalmarkedene går både opp og ned, og markedsforholdene kan raskt endre
seg. Verdien av en investering i fondet og de eventuelle inntektene fra denne
kan både stige og falle. Derfor er det ikke sikkert at du vil få tilbake hele det
investerte beløpet. Fondet har eksponering mot utenlandske valutaer, og
endringer i valutakursene vil føre til at verdien på alle investeringer og inntekter
fra dem vil kunne både falle og stige. Derfor er det ikke sikkert at du vil få
tilbake hele det investerte beløpet.

• Fondet investerer i vekstmarkeder hvor det kan oppstå problemer med handel
og depotmottak, noe som kan påvirke investeringen.

• Deler eller alle Fondets utgifter vil dekkes av Fondets kapital. Dette vil redusere
verdien på Fondet. Beløpet med utgifter som belastes kapitalen for den
gjeldende regnskapsperioden har enda ikke blitt fastsatt.

• Obligasjoner som er utstedt av selskaper og myndigheter kan bli negativt
påvirket av endringer i renter, inflasjonsforventninger og et fall i
obligasjonsutstederens kredittverdighet. Det kan være at utstedere av
obligasjoner i hvilke Fondet investerer, spesielt i fremvoksende økonomier,
ikke er i stand til å betale obligasjonskupong som lovet eller ikke betaler tilbake
hovedstolen.

Side 1 av 2.



Gebyrer
Gebyrene du betaler blir brukt til å betale kostnadene for å drive fondet,
inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter du investerer
Tegningsgebyr 0,00%
Innløsningsgebyr 0,00%

Dette er maksimumsgebyrene som vi kan belaste dine penger før de
investeres og før vi utbetaler salgsprovenyet fra din investering. I enkelte
tilfeller kan du betale mindre, og du bør drøfte dette med din finansrådgiver.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år
Løpende gebyr 0,40%

Gebyrer som belastes fondet under spesielle forhold
Suksesshonorar INGEN

• Antallet løpende kostnader er estimert på grunn av en reduksjon i den årlige
administrasjonsavgiften. Det innregner ikke kostnadene til kjøp og salg av
aktiva for fondet (med mindre disse aktivaene er andeler i et annet fond).

• Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde informasjon om de
eksakte gebyrene som er oppkrevd.

• Du finner ytterligere informasjon om gebyrene i avsnittet gebyrer og utgifter
i prospektet, som du får ved å kontakte oss.

• Vær oppmerksom på at forvaltningshonoraret vil være til en redusert sats,
som angitt i prospektet, for en begrenset periode. Frem til utløpet av dette
tilbudet vil de løpende gebyrene være 0,40%.

Tidligere resultater
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• Du må være klar over at tidligere resultater ikke er veiledende for
fremtidige resultater.

• Fondets lanseringsdato: 17.07.2019.
• Andels-/enhetsklassens lanseringsdato: 29.10.2020.
• Resultatet beregnes i CHF.
• Resultatene avspeiler årsgebyret, men innregner ikke betalte

tegningsgebyrer.
• Resultattallene gjelder per 31. desember hvert år.
• Detaljer om fondets resultater i forhold til indeksen presenteres kun for

illustrerende formål. Det kan ikke være noen garanti for at fondets
resultater vil matche eller overskride resultatene til indeksen.

• * MSCI ACWI

Praktisk informasjon
• Fondets depotbank er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• Du kan få ytterligere informasjon om fondet, prospektet og de siste års- og delårsrapportene fra Baillie Gifford eller ved å besøke nettsiden på www.

bailliegifford.com. Vederlagspolitikken, som inkluderer detaljer om (a) hvordan vederlag og goder beregnes og (b) komiteen som er ansvarlig for å
godkjenne alle selskapets vederlagspolitikker, finnes også på den angitte nettsiden. Alle disse dokumentene er tilgjengelig på engelsk på papir og fås gratis
på forespørsel.

• Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorene beskriver kun Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund. Selskapet har utarbeidet
prospekt, års- og delårsrapporter og regnskaper.

• Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund er et underfond av Baillie Gifford Worldwide Funds PLC. Underfondets aktiva er atskilt fra
aktivaene til selskapets andre underfond. Dette betyr at underfondets aktiva ikke kan benyttes til å oppfylle andre underfonds forpliktelser.

• De siste andelskursene kan fås fra Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited i vanlig arbeidstid og fra nettstedet til Baillie
Gifford.

• Skattelovgivningen i Irland vil kunne påvirke din egen skattemessige stilling.
• Du kan når som helst bytte alle eller noen av andelene dine i fondet til andeler i andre av selskapets underfond. Dette er nærmere beskrevet i avsnitt om

konvertering av andeler i Fondets prospekt.
• Baillie Gifford Worldwide Funds PLC kan kun holdes ansvarlig for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold

til de aktuelle delene av prospektet.
• For å kontakte oss ber vi deg ringe Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited: 00-353-1-241-7156 (fax 00-353-1-241-7157)

eller besøke Baillie Giffords hjemmeside på www.bailliegifford.com for ytterligere informasjon.

Dette fondet er godkjent i Irland og er under tilsyn av Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 24.03.2022.
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