
Fondets investeringsmål er å gi langsiktig kapitaløkning.

Under normale omstendigheter vil fondet investere minst 80 % av sine
netto aktiva i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper i
vekstmarkeder, uansett markedskapitalisering.

Fondet kan fokusere sine investeringer i en bestemt geografisk region eller
virksomhetssektor. Det forventes imidlertid at fondet vil opprettholde
eksponering i minst fem virksomhetssektorer til enhver tid. Investeringer
kan omfatte verdipapirer notert på det russiske markedet (opptil 30 % av
NAV) og China A-aksjer kjøpt med StockConnect. Fondet kan benytte
valutaterminkontrakter, valutafutures, valutaopsjoner og
aksjeindeksfutures til sikringsformål. Som støtteaktiva kan fondet
investere opptil 10 % av fondets NAV i andre UCITS-fond og børsomsatte
fond.

For akkumulerende klasser vil enhver inntekt eller gevinst fra fondet
(minus utgifter) bli akkumulert og reinvestert i fondets NAV. For
distribuerende klasser vil enhver inntekt minus utgifter distribueres i
henhold til distribusjonspolicyen i prospektet.

Fondet er aktivt forvaltet og forvaltes ikke i henhold til en referanseindeks.

De fullstendige detaljene for investeringsmål og -retningslinjer finner du i
avsnittene «Investeringsmål» og «Investeringsretningslinjer» i
fondstillegget.

Investorer kan kjøpe eller selge aksjer på enhver virkedag for banker i
Dublin og London.

Anbefaling: Dette fondet er ikke egnet for investorer som ikke er i stand til
å opprettholde en langsiktig investering.

Aksjer: verdipapirer som representerer et aksjeinstrument i et selskap,
for eksempel vanlige aksjer.

Aksjerelaterte verdipapirer: aksjerelaterte verdipapirer, inkludert, men
ikke begrenset til, depotmottaksbevis som gir investorer
aksjeeksponering mot et selskap i en annen jurisdiksjon gjennom et
verdipapirmarked utenfor jurisdiksjonen til selskapets domisil og
deltakerbevis som er en FDI (uten innebygd giring) for å replikere
aksjeeksponering i markeder der direkte investering kan være umulig eller
urimelig vanskelig, som for eksempel Bangladesh, India, Pakistan, Saudi-
Arabia, Sør-Korea og Taiwan.

Vekstmarkedsland: alle land unntatt USA, Canada, Japan, Australia,
New Zealand og de fleste land i Vest-Europa.

Vekstmarkedsselskaper: et selskap: (i) som har minst 50 % av sine
aktiva i, (ii) som har minst 50 % av sin inntekt generert i eller tapsrisiko
tilskrevet, (iii) er organisert eller opprettholder sitt hovedforretningssted,
hoveddrift eller hovedproduksjonsanlegg i eller (iv) verdipapirene selges
primært i et vekstmarkedsland.

FDI-er: en derivatkontrakt mellom to eller flere parter med verdi som
avhenger av stigningen og nedgangen i den relative verdien/prisen på et
underliggende aktivum.

NAV: fondets netto aktivaverdi.

Nøkkelopplysninger for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe
deg å forstå naturen av og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese det slik at du kan foreta en informert beslutning om du vil investere
eller ikke.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL

Investeringsforvalterrisiko: Fondets strategier og utvalgte investeringer
produserer kanskje ikke de tiltenkte resultatene, og det kan hende fondet ikke
oppnår investeringsmålet. Tap av én eller flere ansatte hos
investeringsforvalteren kan forringe fondets evne til å realisere sine
investeringsmål.

Valutarisiko: Endringer i valutakurser kan redusere eller øke verdien av
fondets aktiva pålydende i andre valutaer enn USD.

Klassevalutarisikoer (representative klasser): (sikrede klasser) Det kan
hende valutasikring ikke lykkes i å dempe virkningene av svingninger i
valutakursen for klasser i andre valutaer enn USD. (usikrede klasser) det kan
hende resultater for usikrede klasser påvirkes av endringer i valutakursen
mellom valutaen for klassen og USD.

Kreditt-/motpartsrisiko: En part fondet inngår avtale med om verdipapirer, vil
kanskje ikke oppfylle sine forpliktelser (f.eks. ikke betale avdrag eller renter,
eller ikke gjøre opp en FDI) eller gå konkurs, noe som kan eksponere fondet
for et økonomisk tap.

Volatilitetsrisiko: Prisbevegelsene i fondets investeringer er volatile og
påvirkes av en lang rekke faktorer, inkludert endringer i forholdet mellom tilbud
og etterspørsel, svingninger i rentenivåer og valutakurser, internasjonale
hendelser og myndigheters politikk og handlinger knyttet til økonomi,
børskontroll, handel, pengepolitikk, militæret og andre problemstillinger.

FDI og risiko knyttet til lånefinansiering/giring: I tillegg til motpartsrisiko
kan FDI-er raskt svinge i verdi, og giring i FDI-er kan føre til tap som er større
enn det opprinnelige beløpet betalt for den gjeldende FDI-en.

Driftsrisiko: Menneskelige feil, system- og/eller prosessfeil og utilstrekkelige
prosedyrer eller kontroller kan føre til tap for fondet.

Disse risikofaktorene er ikke uttømmende. Se avsnittene «Investeringsrisikoer
og Spesielle vurderinger» i prospektet og tillegget.

Fondet er i kategori 6, siden aktivaene det eier, historisk sett har vært utsatt
for moderate til høye nivåer av kurssvingninger. Indikatoren ovenfor er basert
på delvis simulerte data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for
fondets fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategorien er ikke garantert og
kan forandre seg over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at det er en
risikofri investering.

Fondet er utsatt for tilleggsrisikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren,
inkludert, men ikke begrenset til:

Risikoer for vekstmarkeder: Verdipapirer i vekstmarkeder er utsatt for
større sosiale, politiske, regulatoriske og valutarelaterte risikoer enn
verdipapirer i utviklede markeder. Enkelte land, blant annet Russland og Kina,
kan også ha større risiko for manglende investorbeskyttelse, kriminell aktivitet
og uklare skatteregler. Det er også en økt risiko for at penger fra fondets
investeringer kan være underlagt restriksjoner fra styresmakter om betalinger
utenfor utstederens land. Disse faktorene kan påvirke likviditeten og verdien
av slike verdipapirer og følgelig fondets verdi.

Likviditetsrisiko: Fondet kan ha vanskeligheter med enkelt å kjøpe eller
selge visse verdipapirer, noe som kan ha en økonomisk innvirkning på fondet.

Risiko knyttet til aksjer og aksjerelaterte verdipapirer: Verdien av aksjer
og verdipapirer som er basert på dem, er underlagt endringer i det utstedende
(eller tilknyttede for ERS) selskapets finansielle tilstand og de generelle
forholdene i markedet og økonomien, i tillegg til markedets oppfatning.

MÅL- OG INVESTERINGSPOLICY

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund («fondet»)

et underfond av GQG Global UCITS ICAV («ICAV») – Forvalter: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited.

Klasse I USD Akkumulerende (IE00BDGV0J60, GQGEMAU ID, G4122D 109)
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Potensielt lavere avkastning

Høyere risiko

Potensielt høyere avkastning
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*Dette diagrammet viser resultatet for Klasse I USD Akkumulerende
andeler. Det er ikke nødvendigvis retningsgivende for resultatet for
opplistede klasser i «Representative andelsklasser» nedenfor.
Investorer gjøres oppmerksom på «Klassevalutarisikoer (representative
klasser)» under Risiko og belønning.

ENGANGSGEBYRER SOM BELASTES FØR ELLER ETTER AT DU

Tegningsgebyr Ingen

Innløsningsgebyr Ingen

Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de
investeres, eller før provenyet fra dine investeringer blir utbetalt.

GEBYR SOM BELASTES ANDELSKLASSEN OVER ET ÅR

Løpende gebyrer 1,10%

GEBYRER SOM UNDER VISSE BETINGELSER BELASTES FONDET

Resultatgebyr Ingen

GEBYRER FOR DETTE FONDET

De angitte tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimalverdier, og
i noen tilfeller kan du betale mindre. Du kan oppnå de nøyaktige
gebyrene fra din finansrådgiver.

De løpende gebyrene for Klasse I USD Akkumulerende er basert på
utgifter for året som ble avsluttet 31. desember 2018. Dette tallet kan
variere fra år til år. Det ekskluderer resultatgebyrer og kostnader for
transaksjoner i porteføljen, unntatt start- og avslutningsgebyr ved
investering i andre investeringsfond (der dette er relevant). De eksakte
gebyrene vil bli inkludert i regnskapet for hvert år.

For mer informasjon om gebyrer og kostnader, se avsnittet «Gebyrer og
kostnader» i ICAV-selskapets prospekt som er tilgjengelig på
www.gqgpartners.com eller fra Northern Trust International Fund
Administration Services (Ireland) Limited («Administratoren»).

TIDLIGERE RESULTATER*

PRAKTISK INFORMASJON

ICAV-fondet og fondet er godkjent i Irland og regulert av Den irske sentralbanken.
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.
Disse nøkkelopplysninger for investorer er nøyaktige per 1. mai 2019

Depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Investeringsforvalter: GQG Partners LLC.

Ytterligere informasjon: Ytterligere informasjon om fondet (inkludert
fondstillegget, prospektet og det nyeste regnskapet utarbeidet for ICAV-
fondet som helhet), samt informasjon om andre andelsklasser i fondet og
andre underfond i ICAV-fondet er vederlagsfritt tilgjengelig på
www.gqgpartners.com, fra administratoren eller investeringsforvalteren
på engelsk.

Andelspris: Gjeldende andelspris er tilgjengelig på www.bloomberg.com.

Paraplyfond: Fondet er et underfond av ICAV-fondet, som er et ICAV-
paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene, opprettet iht. lovene
i Irland. Dette betyr at hvert underfonds aktiva og gjeld er atskilt og ikke
kan brukes til å betale forpliktelser til andre underfond i ICAV-fondet.

Retningslinjer for godtgjørelse: Detaljer om forvalterens retningslinjer
for godtgjørelse, inkludert alle pålagte elementer, er tilgjengelig på
www.carnegroup.com , og en papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt på
forespørsel.

Skattelovgivning: Fondet er underlagt irsk skattelovgivning, noe som
kan påvirke din personlige skatteposisjon som investor i fondet.
Investorer bør rådføre seg med sine egne skatterådgivere før de
investerer i fondet.

Bytte andeler: Aksjer kan byttes til andeler i en annen klasse i fondet
eller andeler i et annet fond i ICAV-fondet (hvis tilgjengelig), underlagt
visse betingelser og forutsatt at kravene til investeringer i disse klassene
eller underfondene er oppfylt. Se avsnittet «Konvertering av andeler» i
ICAV-prospektet for ytterligere informasjon.

Ansvarserklæring: ICAV-fondet kan bare holdes ansvarlig på grunnlag
av fremstillinger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller
uforenlige med de aktuelle delene av prospektet og fondstillegget.

Representative andelsklasser: Dette dokumentet er et representativt
nøkkelopplysningsdokument for investorer for andre andelsklasser
utstedt av fondet, nemlig akkumulerende og distribuerende, sikrede og
usikrede andeler i klasse I i CAD, CHF, EUR, GBP, JAP og NOK. Detaljer
om andelsklasser i din jurisdiksjon kan fås fra din finansrådgiver eller
distributør.

Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive den gjeldende andelsklassen, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse
gebyrene reduserer den potensielle veksten i investeringen.
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Tidligere resultater gjentas ikke nødvendigvis og gir ingen garanti
eller estimat for fremtidige resultater.

Tidligere resultater som vises her, tar hensyn til alle gebyrer og
kostnader.

Resultatet beregnes i den nærværende andelsklassens valuta.

Fondet ble godkjent 25. januar 2017, og andelsklassen ble lansert 15.
februar 2017.


