BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om
denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär
och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Henderson Gartmore Fund

Emerging Markets Fund
Class R£ Acc

ISIN: LU0462545038

En delfond i Henderson Gartmore Fund, en självförvaltad SICAV-fond.

Mål och placeringsinriktning

Risk/avkastningsprofil

Mål

Vanligtvis lägre möjlig
risk/avkastning

En kombination av intäkter och tillväxt som överstiger den representativa
avkastningen på aktier på tillväxtmarknader på lång sikt.

Vanligtvis högre möjlig
risk/avkastning

Lägre risk

Placeringsinriktning
Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i:
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▪ Aktier i företag på tillväxtmarknader
Värdet på en investering i fonden kan öka eller minska. När du säljer
dina andelar kan de vara värda mindre än vad du betalade för dem.

Fonden kan även investera i:
▪ Andra typer av värdepapper som är förenliga med målet

Risk/avkastningsprofilen ovan baseras på volatiliteten på medellång sikt.
Fondens faktiska volatilitet kan bli såväl högre som lägre och dess risk/
avkastningsprofil kan ändras med tiden.

▪ Penningmarknadsinstrument
▪ Bankinlåning
Vid val av investeringar försöker förvaltaren hitta aktier som tycks ha
större möjligheter att stiga i värde på lång sikt grundat på en analys av
förändringarna i affärsmiljön.

Fondens risknivå speglar följande:
▪ Fonden är inriktad på länder som har mindre utvecklade marknader
▪ Över lag är aktier mer volatila än obligationer och
penningmarknadsinstrument

Förvaltaren kan använda investeringstekniker i syfte att uppnå en
effektiv portföljförvaltning eller hantera risker.
Fonden lämpar sig för Investerare som inser riskerna med att
investera i fonden, vill investera med inriktning på tillväxtmarknader och
avser att ha en placeringshorisont på minst sju år.
Fondens valuta USD
Andelskategori valuta GBP
Viktiga termer
Tillväxtmarknad Länder som klassificeras som “utvecklingsländer” av
Världsbanken. Dessa omfattar olika länder i Afrika, Asien, Sydamerika
och Östeuropa.
Penningmarknadsinstrument Likvida investeringar som betalar ränta
och är avsedda att bibehålla ett stabilt värde.
Aktier Värdepapper som motsvarar en ägarandel i ett företag.
Volatilitet Volatiliteten säger hur mycket fondens andelsvärde har ökat
eller minskat under en period på vanligtvis flera år.

▪ Växelkursfluktuationer kan leda till att värdet på din investering ökar
eller minskar
Fondens risknivå speglar inte eventuella effekter av ovanliga
marknadsförhållanden eller av betydande oförutsedda händelser som
kan öka den normala risken och utlösa andra risker såsom:
Motpartsrisk Fonden kan förlora pengar om en motpart är ovillig eller
oförmögen att uppfylla sina åtaganden gentemot fonden.
Likviditetsrisk Vissa värdepapper kan vara svåra att värdera eller sälja
vid önskat tillfälle och till önskat pris.
Förvaltningsrisk Investeringstekniker som fungerat bra under normala
marknadsförhållanden kan visa sig ineffektiva eller ofördelaktiga om
förhållandena ändras.
Den kompletta listan över vilka risker fonden är förknippad med finns i
avsnittet “Investerings- och risköverväganden” i fondens prospekt.

Du kan köpa, sälja eller byta andelar i fonden på en affärsdag enligt
definitionen i avsnittet ”Ordlista” i fondens prospekt.

Fonden har tillväxtsandelar (inkomsterna räknas in i kursen).
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Avgifter

Tidigare resultat

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.

10,0%

De avgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall betalar du mindre.
7,5%

Om du investerar via en tredjepartsleverantör rekommenderas du att
rådgöra med denna direkt eftersom avgifter, resultat samt villkor och
bestämmelser kan skilja sig väsentligt jämfört med vad som står i detta
dokument.

Avkastning (%)

5,0%

Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift

5,00%

Inlösenavgift

0,00%

Bytesavgift
(gäller för denna SICAV)

0,00%
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Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgifter

2009

Fonden

1,84%
Tidigare resultat beräknas i GBP.

Uppgifterna om aktuella avgifter är uppskattade eftersom andelskategorin
inte har prissatts ännu.

Fonden som lanserades i september 2000.
Den här andelskategorin har inte prissatts ännu.

De årliga avgifterna omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, utom
när det gäller en initial avgift som betalas av fonden vid köp av aktier/
andelar i en annan fond.

Det finns inte tillräckligt med data för att ge tidigare resultatsiffror.
Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida avkastning.

Mer information om avgifter finns i avsnittet “Avgifter” i fondens
prospekt.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services,
Luxemburgfilialen.
Mer information: Dessa basfakta för investerare kanske inte
innehåller all information du behöver.
Besök www.henderson.com om du vill ha uppgifter om det senast
publicerade andelsvärdet, fondens prospekt, hel- eller halvårsrapport
eller annan kompletterande information. Dokumenten kan erhållas
kostnadsfritt på engelska och några andra språk. Du kan också
kontakta fondens huvudkontor på 4a rue Henri Schnadt, L-2530
Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, eller ditt lokala ombud.

Henderson Gartmore Fund kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Transaktionsorder: Du kan lägga en order om att köpa, sälja eller
byta andelar i den här fonden via din rådgivare, distributör eller ditt
lokala ombud. Du kan även kontakta oss direkt på Henderson
Gartmore Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch/Alzette,
Storhertigdömet Luxemburg eller ringa vårt Investor Services Team
på +352 2605 9601.
Mer information om handel, andra andelskategorier i den här fonden
eller andra fonder i den här SICAV-fonden finns på
www.henderson.com eller i fondens prospekt.

Skatt: Den skattelagstiftning som gäller för fonden kan ha en
inverkan på din personliga skattesituation.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas
av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Kontakta din rådgivare om du har frågor om till exempel vilka skatter
som är tillämpliga och om investeringen passar dig.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 februari 2013.

Viktigt: SICAV-fonden har även andra delfonder utöver den här.
Varje delfonds tillgångar är separerade vilket betyder att varje
enskild delfond enbart ansvarar för sina egna skulder och krav.
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