NØKKELINFORMASJON TIL INVESTORER
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om fondet for investorer.
Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Dette er obligatorisk
informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene
og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese dokumentet
for å kunne ta en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

Henderson Gartmore Fund

Continental European Fund
Klasse B€ Vekst

ISIN: LU0135928298

Et underfond av Henderson Gartmore Fund, et selvforvaltet SICAV.

Mål og investeringspolitikk

Risiko- og belønningsprofil

Mål

Typisk lavere potensiell risiko/belønning

En kombinasjon av inntekter og vekst som overstiger typisk avkastning i
kontinentale europeiske aksjemarkeder på lang sikt.

Lavere risiko

Investeringspolitikk
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Under normale omstendigheter investerer fondet i hovedsak i:
▪ Aksjer i selskaper i Kontinental-Europa fra alle næringsgrener
Fondet kan også investere i:
▪ Enhver annen type verdipapir som er i tråd med formålet
▪ Pengemarkedsinstrumenter
▪ Bankinnskudd
Ved valg av investeringer ser investeringsforvalteren etter aksjer som
synes å ha potensial til å stige i kurs på lang sikt, og som er
undervurdert.
Fondet kan benytte investeringsteknikker for effektiv
porteføljeforvaltning eller for å minimere risiko.
Utviklet for Investorer som forstår fondets risiko, ønsker en
investering fokusert på Europa og som har til hensikt å investere
pengene sine i minst syv år.
Fondets valuta EUR
Andelsklassens valuta EUR
Begreper som er viktige å forstå
Pengemarkedsinstrumenter Likvide, rentegivende investeringer som
er utformet for å opprettholde en stabil verdi.
Aksjer Verdipapirer som representerer deleierskap i et selskap.
Volatilitet Hvor kraftig fondets andelskurs har gått opp og ned i løpet
av en periode, generelt flere år.
Du kan kjøpe, selge eller konvertere andeler i fondet på en hvilken som
helst virkedag, som definert i avsnittet “Ordliste” i fondets prospekt.

Typisk høyere potensiell risiko/belønning
Høyere risiko

2

3

4

5

6

7

Verdien av en investering i fondet kan gå opp eller ned. Når du selger
dine andeler, kan de være verdt mindre enn det du betalte for dem.
Risiko-/belønningsvurderingen ovenfor er basert på mellomlangsiktig
volatilitet. I fremtiden kan fondets faktiske volatilitet være høyere eller
lavere rangert, og det rangerte risiko-/belønningsnivå kan endre seg.
Fondets risikonivå avspeiler følgende:
▪ Fondet fokuserer på én enkelt region
▪ Som kategori er aksjer mer volatile enn både obligasjoner og
pengemarkedsinstrumenter
▪ Endringer i valutakurser kan føre til at verdien på investeringene dine
faller eller stiger.
Klassifiseringen gjenspeiler ikke de mulige virkningene av uvanlige
markedsforhold eller uforutsigbare større hendelser som kan forsterke
daglig risiko og utløse andre risikoer, slik som:
Risiko forbundet med motpart Fondet kan tape midler hvis en enhet
som den samhandler med blir uvillig eller ute av stand til å oppfylle sine
forpliktelser overfor fondet.
Likviditetsrisiko Enkelte verdipapirer kan bli vanskelige å verdivurdere
eller selge på ønsket tidspunkt og til ønsket pris.
Forvaltningsrisiko Teknikker for investeringsforvaltning som har
fungert godt under normale forhold kan vise seg å være ineffektive
eller uhensiktsmessige på andre tidspunkter.
Hele listen over fondets risikoer er å finne i avsnittet “Vurderinger av
investering og risiko” i fondets prospekt.

Fondet tilbyr vekstandeler (andeler hvor nettoinntekten beholdes
innenfor kursen).
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Gebyrer

Tidligere avkastning

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet,
herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene
reduserer investeringens potensielle vekst.

40%

Gebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I enkelte tilfeller kan det
hende du må betale mindre.

28,6

30%

25,8
21,7

21,6

Hvis du investerer gjennom en tredjepart, anbefaler vi at du konsulterer
denne direkte, ettersom gebyrer, avkastning og vilkår kan skille seg
betydelig fra det som fremgår av dette dokumentet.

20%

Avkastning (%)

13,8

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

10%

12,3
6,8

6,2

0%

Inngangsgebyr

5,00%

Utgangsgebyr

0,00%

-20%

Konverteringsgebyr
(gjelder innenfor dette
SICAV)

0,00%

-30%

-10%

-8,6
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-38,0
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Gebyrer tatt fra fondet i løpet av et år
Løpende gebyrer

Fondet

2,24%

Historisk avkastning beregnes i EUR.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnadene for fjoråret, som ble
avsluttet 30. september 2012. Løpende gebyrer kan variere fra år til år.

Dette fondet ble lansert i september 2000 og andelsklassen ble
lansert i oktober 2001.

I tallet for løpende gebyrer inngår ikke porteføljetransaksjonskostnader,
unntatt når inngangsgebyr betales av fondet ved kjøp av andeler i et
annet fond.

Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig
avkastning.
Den historiske avkastningen vist i diagrammet tar hensyn til alle
gebyrer, unntatt inngangsgebyrer.

Du finner mer informasjon om gebyrer i avsnittet “Gebyrer” i fondets
prospekt.

Praktisk informasjon

underfondet er isolert fra alle tap eller krav knyttet til andre
underfond.

Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg
Branch.

Henderson Gartmore Fund vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på
grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende,
unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av
fondets prospekt.

Slik kan du få mer informasjon: Dokumentet med
nøkkelinformasjon til investorene inneholder ikke nødvendigvis all
informasjon du trenger.
Hvis du ønsker den siste publiserte kursen på andelene i fondet eller
eventuell tilleggsinformasjon om fondet, eller hvis du ønsker å
bestille fondets prospekt eller årsrapport/halvårsrapport, kan du gå
til www.henderson.com. Dokumentene er gratis tilgjengelig på
engelsk og enkelte andre språk. Du kan også kontakte fondets
registrerte kontor på 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Storhertugdømmet Luxembourg, eller kontoret til din lokale
representant.
Skatt: Investorene bør merke seg at skattelovgivningen som
gjelder for fondet kan ha en innvirkning på investorenes personlige
skatteposisjon med hensyn til deres investering i fondet.
Kontakt din skatterådgiver for å diskutere skattebehandlingen og
hvorvidt denne investeringen er egnet samt andre spørsmål.

Hvis du vil legge inn transaksjonsordrer: Du kan legge inn
ordrer om å kjøpe, innløse eller konvertere andelene i dette fondet
ved å kontakte din rådgiver, distributør eller lokal representant,
eller hos oss direkte på Henderson Gartmore Fund, 14, Porte de
France, L-4360 Esch/Alzette, Storhertugdømmet Luxembourg,
eller ved å ringe vårt investorserviceteam på +352 2605 9601.
Ytterligere informasjon om omsetning, andre andelsklasser i dette
fondet eller andre fond i dette SICAV kan du finne på
www.henderson.com eller i fondets prospekt.
Fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de
Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 8.
februar 2013.

Merknader: Dette SICAV har andre underfond i tillegg til dette.
Aktivaene i hvert underfond er atskilt, noe som betyr at
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