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.

Henderson Horizon Fund

Pan European Equity Fund
Klasse A2 USD

ISIN: LU0705775699

En afdeling i Henderson Horizon Fund, der er et SICAV-investeringsselskab, som forvaltes af Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

Mål og investeringspolitik

Risk/reward-profil

Mål

Typisk lavere potentiel risk/reward

Typisk højere potentiel risk/reward

Vækst i Deres investering på langt sigt.
Investeringspolitik

Lavere risiko

Under normale omstændigheder investerer Fonden hovedsageligt i:
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▪ Aktier i europæiske virksomheder inden for enhver branche
Fonden kan også investere i:
▪ Enhver anden type værdipapir, der lever op til målet
▪ Pengemarkedsinstrumenter
▪ Bankindskud
Ved valg af investeringer sigter investeringsforvalteren mod at finde
aktier, der ser ud til at have et større potentiale til at stige i kurs på langt
sigt, end hvad de aktuelle markedskurser indikerer.
Fonden kan gøre brug af investeringsteknikker til effektiv
porteføljeforvaltning eller til risikostyring.
Udviklet til Investorer, der forstår de risici, der er forbundet med at
investere i Fonden, ønsker investeringer, der er fokuseret på Europa,
og som har til hensigt at investere deres midler i mindst syv år.
Fondens basisvaluta EUR
Aktieklasses valuta USD
Vigtige begreber
Pengemarkedsinstrumenter Likvide investeringer, der giver afkast
og er udviklet til at opretholde en stabil værdi.
Aktier Værdipapirer, der repræsenterer en del af ejerskabet af en
virksomhed.
Volatilitet Hvor drastisk Fondens aktiekurs er steget og faldet over en
periode, normalt flere år.
De kan købe, sælge eller ombytte aktier i Fonden på alle bankdage, som
dette er defineret i afsnittet »Definitioner« i Fondens prospekt.
Fonden tilbyder både akkumulerende aktier (aktier, hvor nettoindkomsten
bevares inden for kursen) og indkomstaktier (aktier, hvor nettoindkomsten
kan udbetales til investorer).

Værdien af en investering i Fonden kan stige eller falde. Når De sælger
Deres aktier, kan de være mindre værd end, hvad De betalte for dem.
Risk/reward-vurderingen ovenfor er baseret på volatiliteten på
mellemlangt sigt. I fremtiden kan Fondens faktiske volatilitet være højere
eller lavere, og vurderingen af risk/reward-niveauet kan ændres.
Fondens risikoniveau indikerer følgende:
▪ Fonden fokuserer på en enkelt region
▪ Som kategori er aktier mere volatile end enten obligationer eller
pengemarkedsinstrumenter
▪ Udsving i valutakurser kan medføre, at værdien af Deres investering
stiger eller falder
Vurderingen afspejler ikke de mulige påvirkninger fra usædvanlige
markedsforhold eller store uforudsete hændelser, der kan forstærke den
normale risiko og generere andre risici som f.eks.:
Modpartsrisiko Fonden kan tabe penge, hvis en enhed, som den
interagerer med, ikke er villig eller i stand til at leve op til sine
forpligtigelser over for Fonden.
Likviditetsrisiko Bestemte værdipapirer kan blive svære at
værdisætte eller sælge på et bestemt tidspunkt og til en bestemt kurs.
Forvaltningsrisiko Investeringsforvaltningsteknikker, der har fungeret
godt under normale markedsforhold, kan vise sig at være ineffektive
eller skadelige til andre tider.
Der findes en komplet liste over de risici, der er forbundet med at
investere i Fonden, i afsnittet »Risikoadvarsler« i Fondens prospekt.
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Gebyrer

Tidligere resultater

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er
forbundet med Fondens drift, inklusive forvaltnings- og
distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings
potentielle vækst.

30%
21,9

De viste gebyrer er angivet i maksimaltal. I nogle tilfælde betaler De
mindre.

20%

Hvis der investeres via en tredjepartsudbyder, anbefales det, at de
kontaktes direkte, da gebyrer, resultater, vilkår og betingelser kan adskille
sig væsentligt fra det, der er anført i dette dokument.

Resultat (%)
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Indtrædelsesgebyr

5,00%
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Udtrædelsesgebyr

0,00%*
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Ombytningsgebyr
(gælder for dette
investeringsselskab)
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* Pålægges et gebyr på op til 1,00%, når forvalteren har mistanke om
usædvanlig stor handel fra en investors side (og navnlig for tegninger i
besiddelse i mindre end 90 dage).

Fonden

Tidligere resultater er beregnet i USD.
Gebyrer afholdt af Fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

Fonden blev lanceret i november 2001, og aktieklassen blev
lanceret i december 2011.

1,91%

Tidligere resultater er ikke en retningslinje for fremtidige resultater.

Tallene for de løbende gebyrer er fastsat skønsmæssigt, da aktieklassen
ikke har tilstrækkelige data til en nøjagtig beregning.

De tidligere resultater, der vises i diagrammet, tager højde for alle
gebyrer undtagen indtrædelsesgebyrer.

Tallene for løbende gebyrer er eksklusive omkostningerne ved
porteføljetransaktioner med undtagelse af det startgebyr, der betales af
Fonden ved køb af aktier eller andele i en anden fond.
Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar

10,00%

Fondens sidste regnskabsår var det resultatbetingede honorar 0,00 % af
værdien af aktieklassen.
Se afsnittet »Gebyrer« i Fondens prospekt for at få flere oplysninger om
gebyrer.

Praktiske oplysninger
Depositar: BNP Paribas Securities Services, Luxembourgafdelingen

Bemærkninger: SICAV-investeringsselskabet har andre afdelinger
end denne. Aktiverne for hver afdeling er adskilt, hvilket betyder, at
hver afdeling er beskyttet mod tab eller fordringer, der er forbundet
med andre afdelinger.

Få flere oplysninger: Dette dokument med central
investorinformation indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, De
har brug for.

Henderson Horizon Fund drages kun til ansvar for oplysninger i
dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i Fondens prospekt.

Besøg venligst www.henderson.com for den seneste
offentliggjorte kurs på aktier i Fonden eller eventuelt yderligere
oplysninger om Fonden eller for indhentning af Fondens prospekt
eller års-/halvårsregnskab. Dokumenterne er gratis på engelsk og
på visse andre sprog. De kan også kontakte Fondens
hjemstedskontor på 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Storhertugdømmet Luxembourg eller Deres lokale repræsentants
kontor.

Der afgives transaktionsordrer på følgende måde: De kan
afgive ordrer om at købe, indløse eller ombytte aktier i denne Fond
ved at kontakte Deres rådgiver, udlodningsagent eller lokale
repræsentants kontor eller ved at kontakte os direkte på
Henderson Horizon Fund, 33, rue de Gasperich, L-2085
Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg eller ved at ringe til
vores Investorserviceteam på +352 2696 2050.

Skat: Investorer skal være opmærksomme på, at den
skattelovgivning, der gælder for Fonden, kan have betydning for
investorernes personlige skattemæssige stilling ifm. investeringen i
Fonden.
Kontakt Deres rådgiver for rådgivning om skatteforhold, om hvorvidt
denne investering er passende for Dem og om andre spørgsmål.

Yderligere oplysninger om at handle, om andre aktieklasser i denne
Fond eller andre fonde i dette SICAV-investeringsselskab kan fås
ved at besøge www.henderson.com eller se Fondens prospekt.
Fonden er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de
Surveillance du Secteur Financier (»CSSF«).

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 8. februar 2013.
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