
Klíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o
propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je,
aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím
spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se
investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond
Fund A Acc Hedged EUR - LU0619785693
Jedná se podfond Aberdeen Standard SICAV I, který je zahraničním otevřeným fondem (SICAV). Aberdeen Standard Investments
Luxembourg S.A. je řídící společnost.

Cíle a investiční politika
Cílem je dosažení kombinace příjmů a růstu investováním převážně
do dluhopisů (které jako půjčky přinášejí pevný nebo variabilní úrok)
vydaných vládami, společnostmi a dalšími velkými organizacemi
sídlícími či provozujícími významnou část činností v zemích Asie.
Dluhopisy mohou mít jakoukoli kvalitu kreditu, obvykle mají platnost
do 5 let a hlavně bývají v měnách zemí, kde byly vydány. Hodnota
vaší investice může tedy být ovlivněna pohyby příslušné měny
nahoru nebo dolů. Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni
akceptovat vysokou míru rizika. Méně než 30 % prostředků fondu
bude investováno do dluhopisů z pevninské Číny kotovaných nebo
obchodovaných na čínských trzích. Fond investuje až 50% do
dluhopisů, které zpravidla mají nižší ratingy, jak stanoví mezinárodní
agentury, které takový rating poskytují.

V zájmu zajištění ochrany a zvýšení hodnoty fondu a pro řízení rizik
fondu můžeme využít forwardové kontrakty na měnové kurzy
(deriváty). S deriváty, jako jsou např. futures, opce a swapy, souvisí
nárůst a pokles hodnoty jiných aktiv. Jinými slovy, jejich cena je
„odvozena“ od jiného aktiva (druhu majetku). Mohou generovat
výnosy i při poklesu ceny akcií a/nebo indexů. Výkonnost může být
výrazně ovlivněna pohybem směnných kurzů, protože fond může
využívat deriváty k regulaci měnových vlivů.

Zajištěné třídy akcií mají za cíl poskytnout vám výnosy, které jsou co
nejblíže k výkonnosti fondu v základní měně, a to snížením účinku
pohybů směnného kurzu mezi základní měnou a druhem akcií. Tato
devizová expozice se nevztahuje na měnové pozice v investičním
portfoliu fondu, a proto mohou mít vliv na vaše výnosy. Je také
důležité si uvědomit, že techniky používané pro tento druh akcií s
sebou nesou transakční náklady, které snižují hodnotu vaší investice.

Doporučení: Tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují
získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5
let.

Fond je aktivně spravován v rámci svého cíle a není omezen žádným
srovnávacím indexem.

Kupovat a prodávat akcie Fondu můžete obvykle do 13:00 SEČ v
každý pracovní den v Lucembursku. Na stránce www.
aberdeenstandard.com naleznete informace o všech
neobchodovacích dnech.

Výnosy z investic do fondu budou narůstat v podobě hodnoty vašich
akcií.

Další informace o investičních cílích a politice fondu lze nalézt v
prospektu fondu.

Poměr rizika a výnosů
Tabulka s ukazatelem rizik a výnosu ukazuje, jak si fond stojí z hlediska
možných rizik a výnosu. Čím vyšší je hodnocení, tím vyšší je potenciální
odměna, ale tím vyšší je i riziko ztráty. Vychází se zde ze studií
úspěšnosti takových investic v minulosti a je nutné si uvědomit, že pokud
jde o rizikový profil, fond nemusí být spolehlivým vodítkem do budoucna.
Stínovaná oblast v následující tabulce znázorňuje hodnocení fondu z
hlediska ukazatele rizik a výnosu.

Obvykle nižší výnosy,
nižší riziko

Obvykle vyšší výnosy,
vyšší riziko

1 2 3 4 5 6 7

• Tomuto fondu bylo přiděleno hodnocení 3, protože fondy tohoto typu v
minulosti zaznamenaly nízký až střední nárůst a pokles hodnoty.
•Upozorňujeme, že i u třídy s nejnižším rizikem může docházet ke
ztrátám a že mimořádné tržní situace mohou způsobit, že ve všech
případech utrpíte závažné ztráty. Tento ukazatel nezohledňuje
následující rizika investování do tohoto fondu:•Dluhopisy jsou ovlivněny
změnami úrokových sazeb, inflací a jakýmkoliv poklesem bonity
emitenta dluhopisu. Portfolio fondu může mít významnou expozici vůči
dluhopisům, které mají obvykle nižší rating. Dluhopisy, které produkují
vyšší úroveň výnosů, s sebou obvykle nesou také větší riziko, neboť
takoví emitenti dluhopisů nemusí být schopni zaplatit výnos z dluhopisů
v souladu se sliby, anebo nemusí být schopni splácet kapitálovou částku
použitou na nákup dluhopisů. Je-li na trhu dluhopisů nízký počet
kupujících a/nebo vysoký počet prodávajících, může být těžší prodat
jednotlivé dluhopisy za očekávanou cenu a/nebo včas.•Pokud finanční
síla emitenta určitým způsobem spadá, potenciální konvertibilních
dluhopisy lze automaticky převést na akcie nebo upsat. To může vést
k podstatným nebo úplným ztrátám hodnoty dluhopisů.•Tento fond může
využívat deriváty za účelem splnění svých cílů v oblasti investic nebo
v zájmu ochrany před cenovými a kurzovými pohyby. To může mít za
následek zisky nebo ztráty, které jsou vyšší než původní investovaná
částka.•Rozvíjející se trhy nebo rozvojové země mohou čelit větší míře
politických, ekonomických nebo strukturálních problémů než vyspělé
země. To může znamenat, že vaše peníze budou vystaveny většímu
riziku.•Výkonnost může být výrazně ovlivněna pohybem měnových
kurzů. Hodnota vaší investice buď roste, nebo klesá v reakci na změny
směnných kurzů mezi základní měnou fondu a měnami fondem
držených cenných papírů.•Fond může investovat přímo nebo nepřímo
do čínských domácích trhů s cennými papíry prostřednictvím různých
kanálů, včetně China Interbank Bond Market (CIBM), což s sebou také
může nést vyšší rizika a v důsledku toho může způsobit dodatečné
vícenáklady a utrpění ztrát.
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Poplatky
Vámi hrazené poplatky se používají na úhradu nákladů na provoz
fondu, včetně nákladů na veřejné nabízení a distribuci. Tyto poplatky
snižují potenciální růst investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění
investice
Vstupní poplatek 5,00%
Výstupní poplatek 0,00%

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před
uskutečněním investice a před vyplacením investice. V některých
případech lze platit méně, je vhodné se o tom poradit s finančním
poradcem.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku
Poplatek za správu 1,24%

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 0.00%

• Přechodový poplatek (za přechod od určitého fondu k jinému fondu)
1,00%.

• Poplatek za správu vychází z nákladů v předchozím ročním období
a v jednotlivých letech se může lišit. Nezahrnuje náklady na nákup
či prodej majetku fondu (pokud se nejedná o akcie jiného fondu).

• Zde uvedený poplatek za správu je stanoven odhadem. Odhad se
používá za účelem poskytnutí údaje, který bude s největší
pravděpodobnosti platit. Výroční zpráva SKIPCP za každý finanční
rok bude zahrnovat podrobnosti o přesné výši účtovaných poplatků.

• Pokud jde o vstupní poplatek, tento poplatek se může uplatnit také
v případě přechodu.

• Pokud jde o přechodový poplatek, jedná se o současnou maximální
výši poplatků, která může platit v souladu s podmínkami prospektu.
V některých případech lze platit méně, je vhodné se o tom poradit s
finančním poradcem. Více informací o poplatcích naleznete v
prospektu fondu. Údaj o poplatcích za správu je platný k 31/12/2018.

Dosavadní výkonnost
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Zdroj: FE 2019

• Je nutné mít na vědomí, že dosavadní výkonnost není zárukou
budoucích výsledků.

• Datum založení fondu: 26.4.1988.
• Datum založení druhu akcií/podílových jednotek: 6.5.2011.
• Výpočet výkonnosti se provádí v EUR.
• Výkonnost vychází z čisté hodnoty aktiv fondu na konci každého roku,

bez ročních poplatků s výjimkou případného počátečního poplatku.

Praktické informace
• Tento dokument popisuje pouze jednu třídu akcií, k dispozici jsou další třídy akcií. Investoři mohou svou investici změnit přechodem do

jiného podfondu Aberdeen Standard SICAV I.  Více podrobností je uvedeno v Prospektu Fondu.•Další informace o fondu, včetně jeho
prospektu* a nejnovějších výročních a pololetních výkazů**, jsou k dispozici zdarma u společnosti Aberdeen Standard Investments
Luxembourg S.A., („ASI Lux“), 35a Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství. Telefon: (+352) 46 40 10 820
E-mail: aberdeen.global@aberdeenstandard.com. Další praktické informace, včetně aktuálních cen akcií fondu, jsou k dispozici na www.
aberdeenstandard.com.•Prospekt, výroční a prozatimní výkazy zahrnují všechny fondy v rámci Aberdeen Standard SICAV I. Přestože
Aberdeen Standard SICAV I je samostatnou právnickou osobou, práva investorů v tomto fondu jsou omezena na majetek tohoto fondu.
•Depozitářem a správcem fondu je BNP Paribas Securities Services, pobočka Lucemburk.•Na vaši osobní daňovou situaci může mít vliv
daňová legislativa Lucemburska.•ASI Lux nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo
neodpovídají příslušným částem prospektu fondu.•Tomuto fondu je uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu komise CSSF. ASI
Lux je uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu CSSF.•Zástupcem a platebním zprostředkovatelem ve Švýcarsku je společnost
BNP Paribas Securities Services, Paříž, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Curych, Švýcarsko. Prospekt, dokumenty s klíčovými
informacemi pro investory, společenskou smlouvu a stanovy, výroční a prozatímní výkazy lze získat od zástupce zdarma.•Detailní informace
o aktuální politice odměňování SKIPCP V mimo jiné zahrnují popis toho, jak jsou odměny a benefity vypočítány, a identifikaci osob
zodpovědných za udělování odměn a benefitů včetně složení Komise pro odměny a jsou dostupné na www.aberdeenstandard.com v části
"Literatura". Tištěná kopie bude dostupná zdarma na vyžádání u Správcovské společnosti.•*Dostupné v angličtině, francouzštině, němčině,
italštině a španělštině, **Dostupné ve francouzštině a angličtině.

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni 6.2.2019.
AAAU
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