
GF SUSTAINABLE FUTURE PAN-EUROPEAN GROWTH FUND 

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. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund er en afdeling af Liontrust Global Funds plc. 

Administrationsselskabet er Bridge Fund Management Limited. Dette dokument er baseret på A1 EUR Akkumulerer-aktieklassen 

(ISIN: IE00BYWSV511), som er den repræsentative klasse for alle aktieklasser, der er anført i dette document.
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Mål

■ Fonden sigter på at opnå kapitalvækst på lang sigt (fem år eller mere) ved at investere i 

bæredygtige værdipapirer, som overvejende består af europæiske aktier.

Politik

■ Fonden bliver betragtet som aktivt administreret på grundlag af benchmark(s) i 

præstationsarket i kraft af det faktum, at den bruger benchmark(s) til at sammenligne
præstation. Benchmark(s) bliver ikke brugt til at definere fondens 

porteføljesammensætningen og fonden kan have investeret fuldt i værdipapirer, der 

ikke er beskrevet i benchmark.

■ Fonden foretrækker virksomheder, der leverer eller producerer mere bæredygtige

produkter og tjenesteydelser og har en mere progressiv tilgang til håndteringen af 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige problemstillinger.

■ Fonden vil primært søge at opnå sit mål gennem eksponering over for aktier i 

selskaber, der er registrerede i en hvilken som helst medlemsstat i det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde, Storbritannien og Schweiz, skønt den kan investere 

globalt. Under normale forhold investerer fonden mindst 75% af dets nettoaktivværdi i 

europæiske aktier.

■ Derudover kan fonden investere i gældsværdipapirer med henblik på likviditet og 

kontantstyring. Enhver investering i obligationer vil være i erhvervs- eller 
statsinstrumenter med fast eller variabel forrentning, der kan være klassificerede eller 

ikke-klassificerede op til 25% af fondens nettoaktiver. Fonden kan også investere i 

børshandlede fonde og andre åbne, kollektive investeringsordninger.

■ Fonden forventes ikke at være eksponeret over for derivater (kontrakter, hvis værdi er 

knyttet til de forventede fremtidige prisbevægelser i et underliggende aktiv), men kan 

benytte dem lejlighedsvist til investering, effektiv porteføljestyring og til hedging. Brug 
af derivater må ikke føre til en øget risiko for fonden.

■ Fondens resultater vil blive benchmarket i forhold til MSCI Europe Index.

Anbefaling

■ Denne fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres
penge ud inden for 5 år.

Hvordan køber jeg

■ Du kan købe eller sælge aktier dagligt (men ikke i weekender og på banklukningsdage).

Bestillinger skal afgives inden kl. 11.59 middag. (irsk tid) for afregning til 

værdiansættelsespunktet ved middagstid. Lær mere på www.liontrust.co.uk.

Investeringsproces

■ Processen starter med en tematisk tilgang for at identificere de centrale strukturelle 

tendenser der vil forme fremtidens globale økonomi. Vi investerer i øjeblikket i tre 

transformative tendenser (Øget Ressourceeffektivitet; Forbedret Sundhed; samt Bedre
Sikkerhed og Robusthed) og 20 temaer inden for disse tendenser, såsom fremskridt 

inden for teknologi og medicin.

■ Holdet investerer derefter i veldrevne virksomheder, hvis produkter og operationer 

drager fordel af disse transformative ændringer.

■ Mens temaer er kernen i generationen af investeringsideer, er der tre yderligere
kriterier, som alle potentielle bedrifter skal opfylde:

– Virksomhedens bredere bæredygtighed: Mens en virksomhed måske har det 

teamet skal tjekke, hvor bæredygtigt det er, når det udsættes for et tema resten

af dets aktiviteter er.

– Forretningsfundament: Teamet vurderer en virksomheds evne til generere højt 
afkast på egenkapitalen. Dette inkluderer analyse af konkurrencedygtig dynamik 

over for virksomheden og dens modstandsdygtighed fordele i forhold til 

konkurrenter.

– Finansiel modellering og vurderingsvurdering: Disse oplysninger bruges at 
konstruere finansielle modeller, der beskriver omsætningen, margin og 

indtjeningsprogression, som virksomheden sandsynligvis vil levere i løbet af de

næste fem flere år.

■ Blandt holdets vigtigste differentierere er det faktum, at alt bæredygtigt elementer er 

integreret i et enkelt team. Hvert holdmedlem er ansvarlig for alle aspekter af 
finansielle og ESG (miljø, social og ledelse) i forbindelse med en investering afgørelse. 

Dette betyder, at holdet samarbejder med virksomheder overalt række spørgsmål, der 

vedrører faser i deres proces, herunder screening kriterier, bæredygtige 
investeringstemaer og virksomhedsspecifikke ESG-spørgsmål.

■ Mindst 90 % af fondens investeringer vil blive vurderet i overensstemmelse med 

fondens bæredygtighedskriterier.

Risiko/afkast-profil 

Lavere risiko Højere risiko
Typisk lavere afkast Typisk højere afkast

1 2 3 4 5 6 7 

■ Denne syntetiske risk/reward-indikator (SRRI) er baseret på historiske data og bør ikke

anvendes som belæg for vurdering af fondens fremtidige risikoprofil.

■ Det garanteres ikke, at den viste SRRI forbliver den samme, og den kan ændre sig over

tid.

■ Den laveste kategori (1) er ikke ensbetydende med risikofri investering.

■ Fondens risiko- og afkastkategori er vist herover og er beregnet ved hjælp af de 
metoder, der er fastlagt af EU-kommissionen. Den er baseret på den hastighed, 

hvormed fonden eller en repræsentativ fond eller indeks' værdi er gået op eller ned i

fortiden.

■ Fonden er kategoriseret 6 primært på baggrund af sin eksponering for europæiske
aktier.

■ SRRI tager muligvis ikke fuldt hensyn til følgende risici:

– at et selskab kan krakke og dermed reducere dets værdi i fonden;

– Udenlandske investeringer kan være forbundet med en større valutarisiko. De 
værdiansættes i henhold til deres lokale valuta, som kan bevæge sig op eller ned i

relation til fondens valuta.

■ Fonden kan under visse omstændigheder investere i derivater, men det er ikke 
hensigten, at deres anvendelse skal påvirke volatiliteten væsentligt. Derivater bruges 

til at beskytte mod valuta-, kredit- og rentebevægelser eller til investeringsformål. Der 

er en risiko for, at der kan ske tab på derivatpositioner, eller at modparterne ikke kan 
gennemføre transaktioner. Anvendelsen af derivater kan skabe udbytte eller gearing, 

hvilket resulterer i potentielt større volatilitet eller udsving i fondens nettoaktivværdi. 

En relativt lille bevægelse i værdien af et derivats underliggende investering kan have 
en større, positiv eller negativ indvirkning på en fonds værdi, end hvis den 

underliggende investering i stedet blev afholdt. Brugen af derivatkontrakter kan 

hjælpe os med at kontrollere fondens volatilitet på både opadgående og nedadgående
markeder ved at afdække mod det generelle marked.

■ Fonden kan støde på likviditetsbegrænsninger fra tid til anden. Differencen mellem 

den pris, du køber og sælger aktier for, afspejler de underliggende beholdningers 

mindre likvide karakter.

■ Fonden har muligvis både sikrede og usikrede aktieklasser tilgængelige. De sikrede
aktieklasser anvender valutaterminsforretninger til at beskytte afkast i Fondens 

basisvaluta.

■ Ud over de sædvanlige forhold, kan fonden have højere kontantbeløb, som kan 

deponeres hos flere kreditmodparter (f.eks. internationale banker). En kreditrisiko
opstår, hvis en eller flere af disse modparter ikke er i stand til at returnere de 

deponerede kontanter.

■ Modpartsrisiko: enhver derivataftale – herunder valutasikring –, kan være i fare, hvis

modparten krakker.

■ ESG-risiko: Grundet den konstante udvikling forbundet med ESG, kan der forekomme 
begrænsninger, hvad angår tilgængelighed, fuldkommenhed eller nøjagtighed i forhold 

til ESG-oplysninger fra tredjeparter, samt uoverensstemmelser med hensynet til ESG-

faktorer på tværs af forskellige tredjeparter.

■ For detaljerede oplysninger om fondens risici, se prospektet, som kan hentes fra
Liontrust (adresse på det næste side) eller online på www.liontrust.co.uk.
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FUND

Bridge Fund Management Ltd holdes ansvarlig udelukkende på grundlag af alle erklæringer i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante 
dele af prospektet for fonden. Disse vigtige investoroplysninger er rigtige pr 16 august 2022.

Omkostninger for denne fond 

■ De omkostninger, du betaler, anvendes til at afholde fondens løbende udgifter, 
herunder udgifter til markedsføring og distribution. Omkostningerne reducerer 
din investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr 5,00%

Udtrædelsesgebyr Ingen

■ Dette er maksimumbeløbet, der kan tages fra dine penge, før de investeres.

Gebyrer udtaget fra fonden i løbet året

Løbende gebyrer. Klasser A5 EUR Acc, A5 EUR Inc: 0,95%

Klasse A1 EUR Acc: 1,70%

■ De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale satser. I visse 
tilfælde skal du muligvis betale mindre – få disse oplysninger fra din finansielle
rådgiver eller platform til fonde, hvis du ikke bruger en finansiel rådgiver.

■ Løbende gebyrer tal er baseret på udgifter pr. 30 juni 2022. Beløbet kan ændre
sig fra år til år. Det omfatter ikke:

– porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen hvis et indtrædelses-
/udtrædelsesgebyr betales af UCITS ved køb eller salg af 
salgsenheder/aktier i et andet institut for kollektiv investering.

■ Se flere oplysninger om gebyrer i afsnittet om gebyrer og udgifter i fondens
prospekt, som findes elektronisk på www.liontrust.co.uk.

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Ingen

Tidligere resultater 

■ De tidligere resultater vedrører Luxcellence Liontrust
Sustainable Future Pan-European Equity Fund (Class 
A Acc), som fusionerede med Liontrust GF 
Sustainable Future Pan-European Growth Fund den 
19. oktober 2018.

■ Fonden blev godkendt af CBI den 11. maj 2018

■ Forudgående præstation er ikke nødvendigvis en
indikator for fremtidig præstation. Forudgående 
præstation er blevet udregnet med grundlag i, at 
enhver indkomst i fonden er blev geninvesteret. De
tidligere resultater, der fremgår af diagrammet, er 
inklusive alle gebyrer, undtagen ind- og 
udtrædelsesgebyrer.

■ Fondens lanceringsdato er 14 marts 2001.

■ Det A1 EUR Acc andelsklasse lanceringsdato er 14 
marts 2001.

■ Fondens basisvaluta er euro.

Praktiske oplysninger 

Ledelse og autorisation Denne fond er en underfond af Liontrust Global Funds plc, et åbent investeringsselskab af paraplytypen med variabel kapital og 
adskilt forpligtelse mellem underfonde. Bridge Fund Management Limited er godkendt i Irland og reguleret af the Central Bank of 
Ireland. Fonden er også anerkendt i forskellige EU-medlemsstater og Storbritannien. Yderligere detaljer vedrørende listen over 
lande, hvor denne fond er registreret til salg, kan rekvireres fra Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 
0EZ.

Depotbank Forvaltning af fondens aktiver varetages af The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.  

Investeringsrådgiver Liontrust Investment Partners LLP. 

Yderligere oplysninger Information til schweiziske investorer 
For interesserede parter kan selskabets memorandum og artikler, prospektet, informations dokument til nøgle investorer samt 
årsrapporter og, hvis relevant, halvårlige rapporter modtages gratis fra den schweiziske repræsentant og betalingsagent i Schweiz 
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.
Kopier af prospektet, selskabets memorandum og artikler, UCITS-regulativerne og centralbank-UCITS-reglerne, væsentlige 
kontrakter og de seneste års- og halvårsrapporter er gratis tilgængelige fra Liontrust Global Funds Plc. De er også tilgængelige 
elektronisk på www.liontrust.co.uk.

Beskatning Irsk skattelovgivning kan påvirke din egen personlige skatteposition. 

Fondspriser og andre oplysninger Fondens senest offentliggjorte pris kan fås hos Liontrust Investment Partners LLP på www.liontrust.co.uk eller ved at skrive til os 
på adressen 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ eller ringe til 020 7412 1777 i åbningstiden (9.00 -17.30).

A1 EUR Acc-klassen er den repræsentative aktieklasse for alle aktieklasser, der er anført i dette dokument, og som er tilgængelige 
som beskrevet i prospektet.

Rettigheder til at skifte mellem afdelinger Investorer kan skifte mellem Liontrust Global Funds plc underfonde uden gebyr. Detaljer kan findes i prospektet. 

Vederlag Nærmere oplysninger om administrationsselskabets ajourførte aflønningspolitik offentliggøres online på 
https://bridgeconsulting.ie/management-company-services. Dette omfatter beskrivelse af, hvordan aflønning og goder tildeles 
medarbejderne og information om vederlagsudvalget. Administrationsselskabet udleverer en papirkopi gratis efter anmodning.

-20

-10

0

10

20

30

40

%

MSCI Europe 17.3 19.8 6.8 8.2 2.6 10.2 -10.6 26.0 -3.3 25.1

Liontrust GF Sustainable Future Pan 

European Growth A1 EUR Acc 18.7 25.8 4.9 17.0 -4.5 13.6 -17.0 32.4 13.5 20.4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


