
GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. 

Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå typen fond og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese 

den slik at du kan ta en informert beslutning hvorvidt du ønsker å investere.

Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund er et underfond i Liontrust Global Funds plc. Forvaltningsselskapet er Bridge 

Fund Management Limited. Dette dokumentet er basert på andelsklassen B1 USD akkumulerende (ISIN: IE00BK7ZBC60), som er 

den representative aksjeklassen for alle andelsklassene som er oppført i dette dokumentet.

DOKUMENT MED 

NØKKELINFORMASJON 

FOR INVESTORER

Mål

■ Fondet har som mål å oppnå kapitalvekst på lang sikt (fem år eller mer) gjennom 

investering i bærekraftige verdipapirer, hovedsaklig bestående av globale aksjer.

Politikk

■ Fondet anses å være aktivt forvaltet med henvisning til MSCI World ("Referansen") i 
kraft av det faktum at det benytter Referansen til sammenligning av ytelsen. Noen av 

Fondets verdipapirer kan være komponenter i og kan ha lignende vektinger som 

Referansen. Referansen brukes imidlertid ikke til å definere Fondets 
porteføljesammensetning eller som et ytelsesmål, og Fondet kan investeres fullstendig 

i verdipapirer som ikke er en del av Referansen.

■ Typisk kommer minst 90 % av fondet til å bli investert i aksjer i globale selskaper, med

opptil 10 % i obligasjoner og kontanter.

■ Fondet skal kun investere i selskaper som oppfyller definerte etiske hensyn, og som 
drar nytte av høyere miljøstandarder og et skifte mot et mer bærekraftig økonomisk

system. 

■ Selv om fondet hovedsakelig kommer til å investere i selskaper i utviklede markeder, 

kan det også investere opptil 20 % i verdipapirer i fremvoksende markeder.

■ Under normale omstendigheter tar fondet sikte på å ivareta en diversifisert portefølje, 
men investeringsrådgiveren kan noen ganger velge å disponere en mer konsentrert 

portefølje, og det er mulig at en betydelig andel av fondet kan bli investert i kontanter 

og kontantekvivalenter.

■ Videre ventes fondet under normale omstendigheter ikke å ha noen eksponering i 

derivater (kontrakter der verdien er knyttet opp mot forventet fremtidig prisutvikling 
for underliggende aktiva). Likevel kan disse ved enkelte anledninger bli brukt til 

investering, effektiv porteføljeadministrasjon og i sikringsøyemed, herunder økt 

eksponering i finansindekser.

■ Eventuelle inntekter som følge av fondets investeringer kan enten utbetales til deg 

eller reinvesteres i fondet. For den akkumulerende andelsklassen B1 USD blir alle 

inntekter reinvestert. 

Anbefaling

■ Dette fondet er muligens ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine

innen 5 år.

Slik kjøper du

■ Aksjer kan kjøpes og selges på daglig basis (med unntak av helger og helligdager). 

Ordrer må være mottatt innen kl. 11:59 (irsk tid) for at beregnet verdi ved midnatt skal 
benyttes. Du finner mer informasjon på www.liontrust.co.uk.

Investeringsprosess

■ Prosessen starter med en tematisk tilnærming for å identifisere de viktigste 

strukturelle trendene som vil forme fremtidens globale økonomi. Vi investerer for 
tiden i tre transformative trender (Bedre ressurseffektivitet, Forbedret helse og Større

sikkerhet og feiltoleranse) samt 20 temaer innenfor disse trendene, som teknologiske 

og medisinske fremskritt. 

■ Teamet investerer deretter i veldrevne selskaper hvis produkter og virksomhet 

utnytter disse transformative endringene.

■ Disse temaene er kjernen i investeringsidégenerasjonen, men er det ytterligere tre

kriterier som alle potensielle porteføljer må tilfredsstille:

– Bredere bærekraft i selskapet: Selv om et selskap kan ha betydelig eksponering 

for et tema, må teamet sjekke hvor bærekraftig resten av virksomheten er. 

– Grunnleggende virksomhetsfaktorer: Teamet vurderer selskapets evne til å 
generere høy avkastning på egenkapital. Dette inkluderer analyse av 

konkurransedynamikken som virksomheten står overfor, og feiltoleransen til

fordelene i forhold til konkurrenter. 

– Finansiell modellering og verdsettelsesvurdering: Denne informasjonen brukes til 
å konstruere økonomiske modeller med detaljering av omsetning, margin og 

inntjeningsprogresjon som selskapet sannsynligvis vil levere i løpet av de neste 

fem årene.

■ Blant teamets viktigste differensiatorer er det faktum at alle de bærekraftige 

elementene er integrert i ett enkelt team. Hvert teammedlem er ansvarlig for alle 
aspekter av økonomisk ledelse samt miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring 

knyttet (ESG) til en investeringsbeslutning. Dette betyr at teamet samarbeider med 

selskaper på tvers av et bredt spekter av spørsmål knyttet til stadier i prosessen, 
inkludert screeningskriterier, temaer knyttet til bærekraftig investering og 

selskapsspesifikke spørsmål knyttet til miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring.

■ Minst 90 % av investeringene i fondet vurderes i tråd med fondets bærekraftskriterier.

Risiko- og avkastningsprofil 

Lavere risiko Høyere risiko
Typisk lavere avkastninger Typisk høyere avkastninger

1 2 3 4 5 6 7 

■ Den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren (SRRI) er basert på historiske data og

er ikke pålitelig for å måle den fremtidige risikoprofilen i fondet.

■ SRRI-en som vises, kan ikke garanteres og kan endres over tid.

■ Den laveste kategorien (1) betyr ikke "risikofritt".

■ Fondets risiko- og avkastningskategori er beregnet med metoden som er fastsatt av 
Europakommisjonen. Den er basert på hvordan fondet, et representativt fond eller en

representativ indeksverdi har beveget seg opp og ned tidligere.

■ Fondet er kategorisert 6 som hovedsakelig for eksponeringen mot Globale

selskapsaksjer.

■ SRRI-en kan ikke fullt ut ta hensyn til følgende risikoer:

– at et selskap kan mislykkes og dermed redusere sin verdi i fondet;

– utenlandske investeringer kan innebære en høyere valutarisiko. De verdsettes

ved henvisning til sin lokale valuta som kan bevege seg opp eller ned 
sammenlignet med fondets valuta.

■ Fondet kan under visse omstendigheter investere i derivatinstrumenter, men det er 

ikke meningen at bruken av dem skal påvirke volatiliteten vesentlig. Derivater brukes 
til å beskytte mot valuta-, kreditt- eller renteendringer eller for investeringsformål. Det 

er en risiko for at det kan oppstå tap på derivatposisjoner, eller at motpartene ikke kan 

fullføre på transaksjoner. Bruk av derivater, noe som kan skape opplåning eller giring, 
som kan føre til større volatilitet eller svingninger i Fondets netto andelsverdi. En 

relativt liten bevegelse i verdien av et derivats underliggende investering kan ha større 

– positiv eller negativ – innvirkning på verdien av et fond enn om den underliggende 
investeringen ble holdt i stedet. Bruk av derivatkontrakter kan hjelpe oss å kontrollere

Fondets volatilitet i både opp- og nedadgående markeder ved sikring mot generelle 

markedet.

■ Fondet kan fra tid til annen å støte på likviditetsbegrensninger. Differansen mellom 
prisen du kjøper og selger aksjer reflektere den underliggende beholdningens mindre

likvide natur.

■ Fondet har både Sikrede og Usikrede aksjeklasser tilgjengelig. De Sikrede aksjeklassene

bruker valutasikringsavtaler til å sikre avkastning i Fondets basisvaluta.

■ Utenom normale forhold kan fondet ha høyere nivåer av kontanter som kan settes inn 
hos flere kredittmotparter (f.eks. internasjonale banker). En kredittrisiko oppstår 

dersom en eller flere av disse motpartene ikke er i stand til å returnere de innsatte 

kontantene.

■ Motpartsrisiko: enhver derivatkontrakt, inkludert FX-sikring, kan være i faresonen
dersom motparten mislykkes.

■ ESG-risiko: Det kan være begrensninger i tilgjengeligheten, fullstendigheten eller 

nøyaktigheten av ESG-informasjon fra tredjepartsleverandører, eller inkonsekvenser i 

vurderingen av ESG-faktorer på tvers av forskjellige tredjeparts dataleverandører, gitt
ESGs utviklende karakter.

■ For fullstendige detaljer om fondets risiko, se prospektet som er tilgjengelig hos

Liontrust (adresse på neste side) eller elektronisk på www.liontrust.co.uk.



GF SUSTAINABLE FUTURE GLOBAL GROWTH FUND

Bridge Fund Management Ltd kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent 
med de relevante delene av prospektet for fondet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 31 august 2022.

Gebyrer i dette fondet 

■ Gebyrene du betaler benyttes til å betale kostnadene forbundet med drift av 
fondet, blant annet kostnadene til markedsføring og distribusjon. Disse 
gebyrene reduserer vekstpotensialet på investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter du investerer

Tegningsgebyr 5,00%

Innløsningsgebyr Ingen

■ Dette er det maksimale som kan belastes dine penger før de blir investert.

Gebyrer som belastes fondet i løpet av året

Løpende gebyrer.
Klassene A8 EUR Inc, B8 USD Acc, C8 GBP  
Acc, D8 CHF Acc: 0,63%

Klassene A1 EUR Acc, B1 USD Acc: 1,63%

Klassene B5 USD Acc, C5 GBP Acc: 0,88%

■ Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimaltall. I noen tilfeller vil 
du kunne betale mindre – du kan høre mer om dette hos din finansrådgiver 
eller på din fondsplattform hvis du ikke bruker finansrådgiver.

■ Løpende gebyrer er basert på utgifter for året som ble avsluttet lørdag 30. juni 
2022. Dette tallet kan variere fra år til år. Det inkluderer ikke:

– porteføljetransaksjonskostnader, med unntak av tegnings-/ 
innløsningsgebyrer betalt av UCITS ved kjøp eller salg av andeler i et annet 
kollektivt investeringsforetak.

■ Se avsnittet om gebyrer og utgifter i fondets prospekt for å få mer informasjon 
om gebyrer. Du finner det i elektronisk form på www.liontrust.co.uk.

Gebyrer som belastes fondet under visse spesielle omstendigheter

Suksesshonorar Ingen

Tidligere resultater 

■ Tidligere resultater er ikke rettledende for fremtidig
ytelse. Dette er beregnet på grunnlag av at eventuell 
fordelbar inntekt i Fondet reinvesteres. Historisk 
avkastning som vises i diagrammet, omfatter alle 
gebyrer, med unntak av tegnings- og 
innløsningsgebyrer.

■ Fondets lanseringsdato er 12 november 2019.

■ B1 USD Acc-klassen lanseringsdato er 12 november 
2019. 

■ Basisvalutaen i fondet er amerikanske dollar.

Praktisk informasjon 

Forvalter og autorisasjon Dette fondet er et underfond av Liontrust Global Funds plc, et åpent investeringsselskap av paraplytypen med variabel kapital og 
segregerte forpliktelser mellom underfond. Bridge Fund Management Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of 
Ireland. Fondet er også anerkjent i ulike EU-medlemsstater og Storbritannia. Ytterligere detaljer angående listen over land hvor 
dette fondet er registrert for salg kan bes fra Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.

Depotmottaker Fondets aktiva blir holdt i depot av The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 

Forvalter Liontrust Investment Partners LLP. 

Ytterligere informasjon Informasjon for sveitsiske investorer 
For interesserte parter kan stiftelsesdokumentet og vedtektene, prospektet, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer 
samt årsrapportene og, hvis aktuelt, halvårsrapportene fås gratis fra den sveitsiske representanten og betalingsagenten i Sveits: 
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.
Kopier av prospektet, Memorandum og selskapets aksjonæravtale, UCITS-forskriftene og sentralbankens UCITS-forskrifter, 
materielle kontrakter og de nyeste års- og halvårsrapportene, er tilgjengelige kostnadsfritt fra Liontrust Global Funds Plc. De er 
også tilgjengelig elektronisk på www.liontrust.co.uk.

Beskatning Skattelovgivningen i Irland kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon. 

Fondskurser og annen informasjon Fondets siste publiserte kurs er tilgjengelig fra Liontrust Investment Partners LLP på www.liontrust.co.uk eller ved å skrive til oss 
på adressen 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, Storbritannia, eller ved å ringe +44 (0)20 7412 1777 i kontortiden (kl. 9.00–17.30).

Klassen B1 USD Acc er den representative aksjeklassen for alle aksjeklasser som er oppført i dette dokumentet, og som er 
tilgjengelige som beskrevet i prospektet.

Rett til å bytte mellom underfond Investorene kan bytte mellom andre underfond i Liontrust Global Funds plc uten gebyr. Du finner nærmere opplysninger i 
prospektet.

Godtgjørelse Detaljer om den oppdaterte avlønningspolitikken til forvaltningsselskapet er publisert online på 
https://bridgeconsulting.ie/management-company-services dette inkluderer beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser 
tildeles ansatte og informasjon om kompensasjonsutvalget. Forvaltningsselskapet gir en papirkopi gratis på forespørsel.
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