
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto pyrkii tarjoamaan pääomankasvua pitkällä aikavälillä.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti sellaisten yritysten osakkeisiin, jotka
osallistuvat öljyn, kaasun ja muiden energialähteiden, mukaan lukien
uusiutuvien energialähteiden, etsintään, tuotantoon tai jakeluun. Rahasto voi
myös sijoittaa energiateollisuutta palvelevien yritysten osakkeisiin.

Rahasto voi sijoittaa muihin omaisuuseriin, kuten käteiseen, muihin
rahastoihin (joita voivat hoitaa rahastonhoitaja, muut rahastonhoitajan
kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset tai kolmas osapuoli) ja
johdannaisiin (joiden arvo riippuu kohde-etuuden hinnasta).

Johdannaisia voidaan käyttää tehokkaaseen salkunhoitoon esimerkiksi
hallitsemalla rahaston riskejä tai pienentämällä rahaston hoitokustannuksia.

Salkunhoitaja voi vapaasti päättää, miten rahaston varat sijoitetaan, eikä
hoida rahastoa suhteessa indeksiin.

Sijoituksen tuotto maksetaan sijoittajille vuosittain.

Rahaston osuuksia voi ostaa ja myydä minä tahansa Luxemburgin ja
Yhdistyneen kuningaskunnan pankkipäivänä, kuten on määritetty Investec
Global Strategy Fundin rahastoesitteen määritelmäosassa.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua
osuuksistaan rahastossa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski Korkeampi riski

Mahdollisesti pienempi hyöty Mahdollisesti suurempi hyöty

Indikaattori perustuu historiallisiin tietoihin eikä välttämättä ennusta
luotettavasti rahaston tulevaa riskiprofiilia. Ilmoitetun riski-hyötyluokan ei
taata säilyvän muuttumattomana, ja luokitus voi vaihdella ajan myötä.
Alhaisinkaan riskiluokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Sijoituksen arvo voi paitsi nousta myös laskea, voitot eivät ole varmoja, ja
sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista.

Rahaston sijoitus riski- ja hyötyindikaattorin asteikolla on lähellä asteikon
yläpäätä. Tämä johtuu siitä, että rahasto sijoittaa yritysten osakkeisiin, joiden
arvolla on taipumus vaihdella voimakkaasti.

Riski- ja hyötyindikaattori ei ehkä ota täysin huomioon seuraavia
riskejä:

Hyödykkeisiin liittyvät sijoitukset: Hyödykkeiden hinnat voivat olla
äärimmäisen volatiileja ja huomattavat tappiot ovat mahdollisia.

Valuuttakurssit: Eri valuuttojen väliset suhteelliset arvonmuutokset voivat
vaikuttaa kielteisesti sijoitusten arvoon ja niistä saataviin tuloihin.

Johdannaiset: Johdannaisten käytön myötä kokonaisriskin ei ole tarkoitus
kasvaa. Johdannaisten käyttö voi kuitenkin johtaa voimakkaisiin
arvonvaihteluihin ja suurempiin mahdollisiin tappioihin.
Johdannaistransaktion vastapuoli ei välttämättä suoriudu velvoitteistaan,
mikä myös voi johtaa taloudellisiin tappioihin.

Kehittyvät markkinat (mukaan lukien Kiina): Näihin markkinoihin liittyy
suurempi taloudellisen tappion riski kuin kehittyneempiin markkinoihin,
koska niiden oikeudelliset, poliittiset, taloudelliset tai muut järjestelmät
saattavat olla vähemmän kehittyneitä.

Osakesijoitus: Oman pääoman ehtoisten arvopapereiden (esim.
osakkeiden) ja vastaavien sijoituskohteiden arvo voi vaihdella yritysten
voitoista ja tulevaisuudennäkymistä sekä yleisemmin markkinatekijöistä
riippuen. Yrityksen tullessa maksukyvyttömäksi (esim. ylivelkaantumisessa),
osakkeenomistajien asema maksunsaantijärjestyksessä on viimesijainen.

Maantieteellinen sijainti / toimiala: Sijoitukset voivat olla ensisijaisesti
keskittyneet tiettyihin maihin, maantieteellisille alueille ja/tai toimialoille.
Tämän seurauksena sijoitusten arvo voi laskea, vaikka laajemmin
hajautettujen salkkujen arvo nousisi.

Täydellinen luettelo rahaston riskeistä on IGSF:n rahastoesitteen liitteissä.
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SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT
Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.
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Investec Global Strategy Fundin (”IGSF”) alarahasto,
rahastoa hoitaa Investec Asset Management Luxembourg S.A.

Yhdysvaltain dollarin määräiset A-tuotto-osuudet
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Kulut
Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen,
mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät
sijoituksen mahdollista kasvua. Mainitut merkintäpalkkiot ovat
enimmäispalkkioita. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi.
Lisätietoa todellisesta merkintäpalkkiosta saa rahoitusneuvojalta.

Juoksevat kulut perustuvat 31. joulukuuta 2018 päättyneen vuoden kuluihin.
Luku ei sisällä tulosperusteista palkkiota eikä salkun kaupankäyntikuluja
paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut
merkintä- ja lunastuspalkkiot. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Lisätietoja kuluista on IGSF:n rahastoesitteen liitteessä 1.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio 5,00%

Lunastuspalkkio Ei peritä

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen
sijoittamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut 1,92%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tulosperusteinen palkkio Ei peritä

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitusten
arvo voi paitsi nousta myös laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan
sijoittamistaan varoista.

Kaaviossa esitetty aiempi tuotto- tai arvonkehitys sisältää kaikki kulut lukuun
ottamatta rahaston merkintäpalkkiota. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on
laskettu valuutassa Yhdysvaltain dollari.

Rahasto aloitti toimintansa 25. tammikuuta 1985.
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Käytännön tiedot

Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank Luxembourg S.C.A. Viimeksi
julkaistut rahasto-osuuksien hinnat on julkaistu osoitteessa
www.investecassetmanagement.com. Rahastossa on tarjolla muitakin
osuuslajeja, jotka on kuvattu IGSF:n rahastoesitteessä. Luxemburgin
verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Rahasto on IGSF:n alarahasto. Sijoittajat voivat vaihtaa IGSF:n muiden
alarahastojen tai saman alarahaston muiden osuuslajien välillä ilman
lisäpalkkiota (paitsi jos toisen osuuslajin merkintäpalkkio on suurempi, jolloin
maksettavaksi tulee erotus). Lisätietoja vaihtamisesta on IGSF:n
rahastoesitteen kohdassa 5. Rahaston varat on korvamerkitty, eikä niitä
voida käyttää IGSF:n muiden alarahastojen velkojen maksuun.

Investec Asset Management Luxembourg S.A. voidaan saattaa vastuuseen
vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa IGSF:n tarjousesitteen
asianomaisten osien kanssa.

Tiedot Investec Asset Management Luxembourg S.A:n palkkiokäytännöstä,
mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten
laskentatavasta sekä palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien
henkilöiden tiedot ovat saatavilla osoitteesta
www.investecassetmanagement.com/remuneration. Maksuton paperikopio
on saatavilla pyynnöstä päävälittäjältä jäljempänä ilmoitetusta osoitteesta.

Englanninkieliset kopiot IGSF:n rahastoesitteestä ja viimeisimmästä
vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta voi pyytää maksutta IGSF:n
päävälittäjältä: Investec Asset Management Guernsey Limited, P.O. Box 250,
St. Peter Port, Guernsey GY1 3QH, Kanaalisaaret.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburg, ja sitä valvoo Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 19. helmikuuta 2019.
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