
Denne indikatoren reflekterer volatiliteten i fondets andelskurs over de siste
fem årene som igjen reflekterer volatiliteten til de underliggende aktivaene
fondet investerer i. Historiske data er ikke alltid en pålitelig indikasjon for
fremtiden.

Ettersom andelsklassen ikke har fem års historikk, har en alternativ
andelsklasse, et sammenlignbart fond eller et alternativt representativt
referansegrunnlag blitt brukt for å vise hvordan kursen på andelsklassen kunne
ha beveget seg over perioden.

Gjeldende rangering er ikke garantert og kan endres hvis volatiliteten i
aktivaene som fondet investerer i, endres.

Den laveste rangeringen betyr ikke at investering er risikofritt.

Fondet er rangert som {3} på grunn av omfanget av de følgende
risikofaktorene:

(a) Fondet investerer i verdipapirer som er utsatt for risikoen for at utstederen
vil kunne misligholde i relasjon til rente- eller kapitalbetalinger.

(b) Bruken av derivater innebærer risiko for redusert likviditet, betydelige tap
og økt volatilitet under vanskelige markedsforhold, f.eks. manglende
oppfølging fra markedsdeltakere. Bruken av derivater kan medføre at
fondet blir giret/lånefinansiert (der markedseksponering og derved fondets
tapspotensial overstiger beløpet det har investert), og under slike
markedsforhold vil effekten av giringen være at tapene forstørres.

(c) Fondet investerer i høyavkastningsobligasjoner, noe som innebærer en
større misligholdsrisiko enn for fond med mindre avkastninger.

(d) Fondsprisen kan daglig gå opp eller ned av en rekke årsaker, herunder
endringer i rentesatsene, inflasjonsforventninger eller den antatte
kredittkvaliteten for enkeltstående land eller verdipapirer.

Fondet bruker en enkelt svingprisingsmetode for å beskytte mot
forringelseseffekten av transaksjonskostnader. En endring i prisingsgrunnlaget
vil føre til bevegelser i fondets publiserte pris.

Alle investeringer involverer risiko. Dette fondet gir ingen garantier mot tap
eller for at fondets mål vil nås.

Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidig avkastning, og fremtidig
avkastning er ikke garantert. Aktivakursen og inntekten fra dem kan gå ned så
vel som opp og kan ikke garanteres. Investorer kan få tilbake mindre enn de
originalt investerte.

Inflasjon reduserer kjøpekraften til investeringen og inntekten.

Verdien på aktivaene som fondet holder, kan stige og falle på grunn av
endringer i valutakurser.

Fondet kan tape penger hvis en enhet (motpart) som fondet gjør forretninger
med, ikke vil eller ikke kan innfri forpliktelsene sine til fondet.

I ekstreme markedsforhold kan enkelte verdipapirer bli vanskelige å verdsette
eller selge til ønsket kurs. Dette kan påvirke fondets evne til å innfri
innløsninger i rett tid.

Fondet kan tape penger som følge av feil eller forsinkelser i driftsprosesser og
systemer, inkludert, men ikke begrenset til feil hos tredjepartsleverandører,
eller at disse blir satt under administrasjon.

Sikrede aksjeklasser bruker valutasikringsstrategier for å minimere
påvirkningen av valutakurssvingninger mellom aksjeklassens valuta og fondets
standardvaluta. Det finnes ingen garanti for at dette oppnås og en
sikringsstrategi kan ikke eliminere valutarisikoen helt. Sikringsstrategien kan
begrense eiere av den sikrede aksjeklassen betydelig fra å dra fordel av en
verdiøkning i standardvalutaen til andelene som fondet investerer i, i forhold til
aksjeklassens valuta.

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon (såkalte nøkkelopplysninger) om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved lov,
slik at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Du rådes til å lese det, slik at du kan ta en informert avgjørelse om
hvorvidt du bør investere. 

European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund, et EUR-pålydende underfond i Standard Life

Investments Global SICAV, vekstandeler i klasse D (ISIN:LU1884000602). Denne andelsklassen er sikret mot norske kroner,

og prisen er uttrykt i norske kroner. Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. er forvaltningsselskapet.

Investeringsmål og policy
Fondet har som mål å gi langsiktig vekst fra kapitalgevinster og fra reinvestering
av inntekt generert fra primært å investere i europeiske selskapsobligasjoner av
investeringsgrad som oppfyller investeringskriteriene våre om bærekraft og
ansvarlighet.

Fondet forvaltes aktivt av investeringsteamene våre som vil kunne investere i
en lang rekke obligasjoner (f.eks. statsobligasjoner, selskapsobligasjoner,
herunder høyutbytteobligasjoner, offentlig sikrede verdipapirer, utenlandske
obligasjoner, indeksobligasjoner, sertifikater med flytende rente (FRN-er) og
aktivasikrede verdipapirer (ABS-er)) og/eller pengemarkedsinstrumenter for å
tjene på muligheter de har funnet frem til og som oppfyller
investeringskriteriene våre om bærekraft og ansvarlighet.

Fondet vil rutinemessig bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader,
eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt ved proporsjonal risiko
(effektiv porteføljeforvaltning), eller for å nå sin investeringsmålsetting.
Derivater kan brukes til å gi andre markedseksponeringer enn de som er som
kan oppnås gjennom investeringer i aktiva som fondet hovedsakelig er
investert i. Bruken av derivater overvåkes for å sikre at fondet ikke eksponeres
mot overdrevne eller uønskede risikoer.

All inntekt fondet mottar, som renteinntekt, vil bli akkumulert.

Investorer i fondet skal kunne kjøpe og selge på alle vanlige virkedager.

Anbefaling: Fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å
trekke ut sine penger innen fem år. Før de investerer må investorer sikre at
deres risikoinnstilling samsvarer med risikoprofilen til fondet.

Risiko- og avkastningsprofil
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Lavere risiko Høyere risiko

Vanligvis lavere belønninger Vanligvis høyere belønninger



Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene knyttet til driften av fondet,
inkludert markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer
investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Åpningsgebyr: 5,00%

Avslutningsgebyr: 0,00%

Dette er maksimum som kan trekkes fra pengene dine før de investeres / før
provenyet fra dine investeringer blir utbetalt.

Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år

Løpende gebyrer: 0,61%

Gebyrer som under visse betingelser, belastes fondet

Resultatgebyr: Ingen

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises her, er maksimale verdier. I enkelte
tilfeller kan du betale mindre - du kan få informasjon om dette fra
finansrådgiveren din.

De løpende gebyrene er basert på utgifter for året som utløp 1.10.2019 . Dette
beløpet kan variere fra år til år. Det inkluderer ikke: resultatgebyrer (hvis
aktuelt), kostnader for porteføljeoverføringer unntatt når et åpnings-
/avslutningsgebyr betales av fondet ved kjøp eller salg i et annet kollektivt
investeringsforetak.

Et byttegebyr på 0,5%  kan gjelde under spesielle omstendigheter hvis du flytter
investeringene til et annet Standard Life Investments Global SICAV-fond.

Se de følgende avsnittene i prospektet for mer informasjon om gebyrer:
"Issuing and Company Charges"; "Redemption of Shares" som er tilgjengelige
på www.standardlifeinvestments.com.

Tidligere resultater
Det finnes ikke nok data for å gi en nyttig indikasjon på tidligere resultater for
dette fondets investorer.

Fondet ble lansert i 2012. Andelsklassen ble lansert i 2018.

Fondet har ikke et mål om å følge en indeks.

Praktisk informasjon
Depotmottaker: The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourgavdelingen

For ytterligere informasjon om Standard Life Investments Global SICAV
(«SICAV») herunder prospekt, årsberetning og regnskap, halvårsberetning og
nyeste priser per andel, kan du se www.standardlifeinvestments.com der
dokumentene kan fås uten omkostninger.

Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse, inkludert, men
ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og fordeler beregnes,
identitetene til personene som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelser og
fordeler samt sammensetningen av godtgjørelseskommittéen, er tilgjengelig på
www.standardlifeinvestments.com, og en papirversjon er tilgjengelig
kostnadsfritt på forespørsel fra selskapets registrerte kontor.

Skattelovgivning i fondets hjemstat vil kunne påvirke investorens personlige
skattesituasjon.

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. kan kun holdes ansvarlig på
grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller
inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.

Andre andelsklasser er tilgjengelige i fondet. Ytterligere informasjon om dette
finnes i prospektet. SICAV-et er et paraplyfond som består av en rekke
forskjellige underfond. Dette dokumentet med nøkkelopplysninger til investorer
er spesifikt for fondet og andelsklassen angitt øverst i dette dokumentet. Men
prospektet, års- og halvårsberetningene utarbeides for hele paraplyen.

Aktivaene og passivaene i hvert underfond i SICAV-et er atskilt i samsvar med
lovverket. Dette betyr at fondets aktiva holdes atskilt fra andre underfonds
aktiva, og eventuelle krav som rettes mot andre underfond vil ikke påvirke
investeringen din.

Investorer skal kunne bytte sine andeler i fondet mot andeler i andre
underfond innen SICAV-et. Se prospektet for ytterligere informasjon.

Standard Life Investments Global SICAV er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Disse
nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 18.11.2019

Betegnelsen Aberdeen Standard Investments benyttes om investeringsvirksomhetene i Aberdeen Asset Management og Standard Life Investments.
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. er godkjent i Luxembourg og reguleres av CSSF.
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