SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT
Tämä asiakirja antaa sinulle sijoittajan avaintiedot tästä rahastosta. Se
ei ole markkinointiaineistoa. Nämä lakimääräiset tiedot auttavat sinua
ymmärtämään tähän rahastoon sijoittamisen luonteen ja siihen liittyvät
riskit. Kehotamme sinua lukemaan tämän asiakirjan, jotta voit tehdä
tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.

Henderson Horizon Fund

Global Opportunities Fund
Luokka A1 USD

ISIN: LU0209160448

Henderson Horizon Fund:n alarahasto, joka on Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A:n hallinnoima vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Riski-hyötyprofiili

Tavoite

Alhaisemman potentiaalin riski/hyöty

Korkeamman potentiaalin riski/hyöty

Sijoituksesi kasvu pitkällä aikavälillä.
Sijoituspolitiikka

Alhaisempi riski

Tavallisissa olosuhteissa rahasto sijoittaa pääasiassa:
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▪ Minkä tahansa maan ja toimialan yhtiöiden osakkeet
Rahasto voi sijoittaa myös:
▪ Mikä tahansa muun tyyppinen arvopaperi, joka pyrkii johdonmukaisesti
tavoitteeseensa
▪ Rahamarkkinainstrumentit
▪ Pankkitalletukset
Valitessaan sijoituksia sijoituspäällikkö hakee osakkeita, joiden hinta
näyttää nousevan enemmän pitkällä aikavälillä verrattuna nykyisiin
markkinahintoihin.

Rahaston sijoituksen arvo voi nousta tai laskea. Kun myyt osakkeesi,
niiden arvo voi olla niiden ostohintaa alhaisempi.
Edellä mainittu riski-/hyötyluokitus perustuu keskipitkän aikavälin
volatiliteettiin. Rahaston todellinen volatiliteetti voi tulevaisuudessa olla
korkeampi tai alhaisempi ja sen luokiteltu riski-/hyötytaso voi muuttua.
Rahaston riskitaso heijastaa seuraavaa:
▪ Rahasto keskittyy yhteen alueeseen
▪ Kategoriana osakkeet ovat enemmän volatiileja kuin obligaatiot tai
rahamarkkinainstrumentit

Rahasto voi pyrkiä sijoitustekniikoiden avulla hallinnoimaan tehokkaasti
osakesalkkua tai riskejä.

▪ Valuuttakurssien heilahtelut voivat nostaa tai laskea sijoituksesi arvoa

Tarkoitettu Sijoittajat, jotka ymmärtävät rahaston riskit, haluavat
sijoittaa globaaleihin osakkeisiin ja aikovat sijoittaa rahansa vähintään
seitsemäksi vuodeksi.

Luokitus ei heijasta epätavallisten markkinaolosuhteiden mahdollisia
vaikutuksia tai mittavia arvaamattomia tapahtumia, jotka voivat lisätä
jokapäiväistä riskiä ja johtaa muihin riskeihin, kuten:

Rahaston valuutta USD

Vastapuoliriski Rahasto voi menettää rahaa, jos yhteisö, jonka kanssa
se harjoittaa liiketoimintaa, ei halua tai pysty täyttämään rahastolle
antamiaan velvoitteita.

Osakeluokan valuutta USD
Ymmärrettävät termit
Rahamarkkinainstrumentit Likvidit sijoitukset, jotka maksavat koron
ja joiden tarkoituksena on säilyttää vakaa arvo.
Osakkeet Arvopaperit, jotka edustavat omistusosuutta yhtiössä.
Volatiliteetti Kuvaa sitä, miten jyrkästi rahaston osakkeiden hinta on
noussut ja laskenut tietyllä ajanjaksolla, yleensä seitsemän vuoden kuluessa.

Voit ostaa, myydä tai vaihtaa osakkeita rahastossa minä tahansa
arkipäivänä rahaston esitteen osion ”Määritykset” mukaisesti.

Likviditeettiriski Tiettyjä arvopapereita voi olla vaikea arvostaa tai
myydä haluttuna hetkenä ja haluttuun hintaan.
Hallinnointiriski Tavallisissa markkinaolosuhteissa hyvin toimineet
sijoitushallintatekniikat saattavat olla tehottomia tai haitallisia muina
ajankohtina.
Täydellinen luettelo rahaston riskeistä löytyy rahaston esitteen osiosta
”Sijoitus ja riskiharkinta”.

Rahasto tarjoaa kartutusosakkeita (osakkeet, joiden nettotuotto
pidätetään hinnassa) ja tuotto-osakkeita (osakkeet, joiden nettotuotto
maksetaan sijoittajille).
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Palkkiot

Aiempi tuotto

Maksamillasi palkkioilla katetaan rahaston hoitokulut, mukaan lukien
hallinnointi- ja jakelukulut. Nämä palkkiot hidastavat sijoituksesi
mahdollista kasvua.

50%

Näytetyt palkkiot ovat enimmäislukuja. Joissain tapauksissa saatat
maksaa vähemmän.

35,2

Jos sijoitat kolmannen osapuolen tarjoajan kautta, sinua kehotetaan
kysymään tarjoajalta suoraan, koska kulut, tuotto ja ehdot voivat erota
merkittävästi tässä asiakirjassa ilmoitetuista.

Tuotto (%)

25%

Sijoitusta edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio

5,00%

Lunastuspalkkio

0,00%*

16,4

12,9

12,8

0%
-9,1

-25%

Vaihtopalkkio
1,00%
(sovelletaan tässä
vaihtuvapääomaisessa
sijoitusyhtiössä)
* Voidaan soveltaa korkeintaan 1,00%:n maksua, jos sijoituspäällikkö
epäilee sijoittajan harjoittaneen liiallista kaupankäyntiä (ja etenkin niiden
merkintöjen osalta, joita pidetään hallussa alle 90 päivää).

-50%

-43,6
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Vuosi
Rahasto

Aiempi tuotto lasketaan valuutassa USD.
Rahasto perustettiin marraskuu 2001 ja osakeluokka perustettiin
tammikuu 2005.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut

19,6

2,04%

Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotosta.

Juoksevat kulut perustuvat viime vuoden kuluihin 30. kesäkuu 2012
päättyneeltä vuodelta. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Taulukossa näytetyssä aiemmassa tuotossa otetaan huomioon
kaikki maksut, paitsi merkintäpalkkiot.

Juoksevat kulut eivät sisällä osakesalkun transaktiokuluja, paitsi rahaston
maksaman alkuperäisen palkkion osalta ostettaessa toisen rahaston
osakkeita tai osuuksia.
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tuottopalkkio

10,00%

Rahaston viimeisen varainhoitovuoden tulosperusteinen palkkio oli 0,00%
osakeluokan arvosta.

Lisätietoja palkkioista on rahaston esitteen osiossa ”Palkkiot”.

Käytännön tiedot
Säilytysyhteisö: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgin
osasto
Lisätietoja: Tämä sijoittajan avaintiedot sisältävä asiakirja ei ehkä
sisällä kaikkia tarvitsemiasi tietoja.
Saat rahaston osakkeiden viimeksi julkaistut hinnat tai rahastoa
koskevat lisätiedot tai rahaston esitteen tai vuosittaisen tai
puolivuosittaisen raportin osoitteesta www.henderson.com.
Asiakirjat ovat saatavilla veloituksetta englanniksi ja tietyillä muilla
kielillä. Voit myös ottaa yhteyttä rahaston rekisteröityyn
toimipaikkaan osoitteessa 4a rue Henri Schnadt, L-2530
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, tai paikallisen edustajasi
toimistoon.
Verot: Sijoittajien on huomattava, että rahastoon sovellettava
verolainsäädäntö voi vaikuttaa niiden henkilökohtaiseen
tuloverotukseen rahastoon tehdyn sijoituksen osalta.
Ota yhteyttä neuvonantajaasi, jotta voit keskustella verokohtelusta,
tämän sijoituksen soveltuvuudesta ja muista kysymyksistä.
Huomautukset: Vaihtuvapääomaisella sijoitusyhtiöllä on tämän
alarahaston lisäksi muita alarahastoja. Kullakin alarahastolla on

erilliset varat eli kukin alarahasto on suojassa muihin alarahastoihin
liittyvistä kaikista tappioista tai vaateista.
Henderson Horizon Fund voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai
epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston esitteen
asianomaisten osioiden kanssa.
Tilausten tekeminen: Voit tehdä tämän rahaston osakkeiden
osto-, lunastus- ja vaihtotilauksia ottamalla yhteyttä
neuvonantajaan, jakelijaan tai paikallisen edustajan toimistoon tai
suoraan meihin osoitteessa Henderson Horizon Fund, 33, rue de
Gasperich, L-2085 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, tai
soittamalla sijoittajapalvelutiimimme numeroon +352 2696 2050.
Saat lisätietoja kaupankäynnistä, tämän rahaston muista
osakeluokista tai tässä vaihtuvapääomaisessa sijoitusyhtiössä
olevista muista rahastoista osoitteesta www.henderson.com tai
rahaston esitteestä.
Rahasto voi harjoittaa toimintaa Luxemburgissa ja sitä valvoo
Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”).

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 8. helmikuu 2013.
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