
GF SUSTAINABLE FUTURE PAN-EUROPEAN GROWTH FUND 

Detta dokument ger dig basfakta för investerare om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs 

enligt lag för att hjälpa dig att förstå karaktären och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den 

så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund är en delfond till Liontrust Global Funds plc. Förvaltaren är Bridge 
Fund Management Limited. Detta dokument baseras på andelskategorin A1 EUR ackumulerande (ISIN: IE00BYWSV511), som är 
den representativa andelsklassen för alla andelsklasser som anges i detta dokument.

FAKTABLAD MED 
BASFAKTA FÖR 
INVESTERARE

Mål

■ Fonden siktar på att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt (fem år eller längre) genom att 
investera i hållbara värdepapper, huvudsakligen bestående av europeiska aktier.

Policy

■ Fonden anses vara aktivt förvaltad med koppling till riktvärdet/riktvärdena i 
avkastningstabellen givet det faktum att fonden använder riktvärdet/riktvärdena i 
syfte att jämföra fondens avkastning. Riktvärdet/riktvärdena används inte för att visa
fondens innehav, och fonden kan ha hela kapitalet investerat i värdepapper som inte 
ligger till grund för riktvärdet.

■ Fonden har fokus på företag som tillhandahåller eller tillverkar mer hållbara produkter 
och tjänster samt har en mer progressiv strategi för att hantera miljö- och 
styrningsfrågor samt sociala frågor.

■ Fonden kommer att försöka uppnå sina mål genom att framför allt investera i aktier 
från företag med säte i någon av medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz, men fonden kan investera globalt. 
Under normala omständigheter investerar fonden minst 75 % av sitt fondandelsvärde i 
europeiska aktier.

■ Fonden kan även investera i skuldförbindelser i likviditets- och kontohanteringssyfte. 
Eventuella investeringar i obligationer kommer att ske i skuldförbindelser utgivna av 
företag eller stater, med fast eller rörlig ränta och med eller utan kreditvärdering, upp 
till ett värde på 25 % av fondandelsvärdet. Fonden kan också investera i börsnoterade 
fonder och andra öppna kollektiva investeringar.

■ Fonden förväntas inte ha någon exponering mot derivatinstrument (avtal vars värde är 
kopplat till framtida prisrörelser hos en underliggande tillgång) under normala 
omständigheter, men kan ibland använda sådana instrument i investeringssyfte, för 
effektiv portföljförvaltning och som säkring. Användning av derivatinstrument får inte 
leda till en ökad risk för fonden.

■ Fondens resultat jämförs mot MSCI Europe Index.

Rekommendation

■ Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom
5 år.

Hur du köper

■ Du kan köpa eller sälja andelar på daglig basis (utom på helger eller röda dagar). Din 
order måste vara mottagen senast 11.59 (Irländsk tid) för att exekveras vid den 
bryttidpunkt som inträffar mitt på dagen. Mer information finns på 
www.liontrust.co.uk.

Investeringsprocess

■ Processen inleds med att de övergripande strukturella trenderna, som kommer att 
forma den globala ekonomin i framtiden, identifieras med ett tematiskt 
tillvägagångssätt. Vi investerar för närvarande i tre transformativa trender (bättre 
resursutnyttjande, förbättrad hälsa och större säkerhet och motståndskraft) och 20 
teman inom dessa trender, till exempel tekniska och medicinska framsteg. 

■ Teamet investerar sedan i välskötta företag vars produkter och verksamhet drar nytta
av dessa transformativa förändringar.

■ Även om teman står i centrum när nya investeringar ska göras, finns det tre andra
kriterier som alla potentiella innehav måste uppfylla:

– Bredare hållbarhet hos företaget: även om ett företag har betydande exponering 
mot ett tema, måste teamet kontrollera hur hållbara resten av dess aktiviteter är.

– Affärsfundament: teamet bedömer företagens förutsättningar för avkastning på 
eget kapital. Detta innefattar analys av konkurrensdynamiken som företaget 
möter och motståndskraften hos dess fördelar i jämförelse med konkurrenterna.

– Finansiell modellering och värdering: denna information används för att ta fram 
finansiella modeller där företagets förmodade progression i fråga om intäkter, 
marginaler och vinster de kommande fem åren framgår i detalj.

■ En av de punkter där teamet skiljer ut sig mest är att alla hållbarhetselement är 
integrerade i ett och samma team. Varje medlem i teamet har ansvar för alla aspekter
av miljömässig och social hållbarhet (ESG) som rör ett investeringsbeslut. Det betyder 
att teamet för diskussioner med företag om många frågor som rör olika faser i deras 
process, däribland kriterier för screening, hållbara investeringar och företagsspecifika 
frågor om miljömässig och social hållbarhet.

■ Minst 90 % av fondens investeringar kommer att bedömas i linje med fondens
hållbarhetskriterier.

Risk- och avkastningsprofil 

Lägre risk  Högre risk
Vanligen lägre avkastning Vanligen högre avkastning

1 2 3 4 5 6 7 

■ Risk/avkastningsindikatorn (SRRI) baseras på historiska data och kan inte ses som 
tillförlitlig för att mäta fondens framtida riskprofil.

■ Risk/avkastningsindikatorn som visas garanteras inte förbli densamma och kan ändras
med tiden.

■ Den lägsta kategorin (1) innebär inte att det inte föreligger någon risk.

■ Fondens risk/avkastningskategori har beräknats med hjälp av metoden som Europeiska
kommissionen har tagit fram. Den baseras på hur snabba tidigare värdeförändringar 
för fonden, en representativ fond eller ett representativt index har varit.

■ Fonden kategoriseras 6 främst för sin exponering mot europeisk aktier.

■ SRRI kanske inte helt tar hänsyn till följande risker:

– att ett företag kan misslyckas och därmed minska dess värde inom fonden;

– utländska investeringar kan medföra en högre valutarisk. De värderas utifrån sin 
lokala valuta som kan röra sig uppåt eller nedåt jämfört med fondens valuta.

■ Fonden kan under vissa omständigheter investera i derivat, men det är inte meningen 
att användningen av dem ska påverka volatiliteten väsentligt. Derivat används för att 
skydda mot valutor, kredit- och ränterörelser eller för investeringsändamål. Det finns 
en risk att förluster kan uppstå från positioner i derivat eller att motparter kan 
underlåta att genomföra transaktioner. Användningen av derivat kan skapa 
hävstångseffekter eller växling, vilket kan resultera i potentiellt större volatilitet eller 
fluktuationer i fondens nettotillgångsvärde. En relativt liten rörelse i värdet av ett 
derivats underliggande investering kan ha en större inverkan, positiv eller negativ, på 
värdet på en fond än om den underliggande investeringen hölls istället. Användningen 
av derivatkontrakt kan hjälpa oss att kontrollera fondens volatilitet på både upp- och 
nedåtgående marknader genom att säkra oss mot den allmänna marknaden.

■ Fonden kan då och då stöta på likviditetsbegränsningar. Skillnaden mellan priset du 
köper och säljer aktier kommer att spegla de underliggande innehavens mindre likvida
karaktär.

■ Fonden kan ha både säkrade och osäkrade andelsklasser tillgängliga. Hedged 
andelsklasserna använder valutaterminskontrakt för att skydda avkastningen i fondens

basvaluta. 
■ Utanför normala förhållanden kan fonden ha högre nivåer av kontanter som kan sättas

in hos flera kreditmotparter (t.ex internationella banker). En kreditrisk uppstår om en 
eller flera av dessa motparter inte kan återlämna de insatta kontanterna.

■ Motpartsrisk: alla derivatkontrakt, inklusive valutasäkring, kan medföra risker om
motparten går under.

■ ESG Risk: thär kan finnas begränsningar för tillgängligheten, fullständigheten eller 
noggrannheten hos ESG-information från tredjepartsleverantörer, eller inkonsekvenser 
i övervägandet av ESG-faktorer mellan olika tredjepartsdataleverantörer, givet ESG:s 
föränderliga natur.

■ För fullständig information om fondens risker, se prospektet som kan erhållas från 
Liontrust (adress på nästa sida) eller online på www.liontrust.co.uk.
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Bridge Fund Management Ltd kan endast hållas ansvarigt i den mån något uttalande i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller inkonsekvent med relevanta delar av 
fondens prospekt. Detta dokument med basfakta för investerare är korrekt per den 16 augusti 2022.

Avgifter för fonden 

■ Avgifterna som du betalar används för att täcka kostnaderna för att driva
fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa
avgifter minskar den potentiella ökningen av din investering.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter att du investerar

Teckningsavgift 5,00%

Inlösenavgift Ingen

■ Detta är det högsta belopp som kan tas ut från dina pengar innan de investeras.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgifter Klasserna A5 EUR Acc, A5 EUR Inc: 0,95%

Klass A1 EUR Acc: 1,70%

■ Tecknings- och inlösenavgifterna som visas är maximibelopp. I vissa fall är det 
möjligt att du kan betala mindre – du kan få reda på detta från din finansiella 
rådgivare.

■ De årliga avgifterna baseras på avgifter för det år som slutade 30 Juni 2022.
Beloppet kan variera från år till år. Det omfattar inte:

– portföljens transaktionskostnader, förutom då en tecknings-/inlösenavgift 
betalas av fondföretaget när de köper eller säljer andelar i andra kollektiva
investeringsfonder.

■ Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i 
fondprospektet, som kan laddas ner från www.liontrust.co.uk.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift Ingen

Tidigare resultat 

■ Det historiska resultatet är relaterat till Luxcellence
Liontrust Sustainable Future Pan-European Equity 
Fund (Class A Acc), som slogs samman med Liontrust
GF Sustainable Future Pan-European Growth Fund 
den 19 oktober 2018.

■ Fonden godkändes av CBI den 11 maj 2018.

■ Historisk avkastning är ingen garanti för god framtida
avkastning. Den är framräknad utifrån antagandet att
fondens disponibla intäkter återinvesteras. Den 
historiska avkastningen som visas i diagrammet tar 
hänsyn till alla avgifter utom för köp och avyttring av 
fonden.

■ Fondens lanseringsdatum är 14 mars 2001.

■ Klass A1 EUR Acc lanseringsdatum är 14 mars 2001.

■ Fondens basvaluta är euro.

Praktisk information 

Förvaltare och auktorisation Denna fond är en delfond från Liontrust Global Funds plc, ett öppet investeringsföretag av paraplytyp med variabelt kapital och 
segregerad betalningsskyldighet mellan delfonderna. Bridge Fund Management Limited är auktoriserad i Irland och faller under 
Central Bank of Irelands tillsyn. Fonden är även erkänd i olika EU-medlemsstater och Storbritannien. Mer detaljer om vilka länder 
fonden är registrerad för försäljning i kan begäras från Liontrust Investment Partners LLP, 2 Savoy Court, London, WC2R 0EZ.

Förvaringsinstitut Fondens tillgångar förvaras av The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. 

Placeringsrådgivare Liontrust Investment Partners LLP. 

Ytterligare information Information för schweiziska investerare 
För intressenter finns företagets bolagsordning, prospektet, informationsdokument för investerare samt årsrapporter och, om 
tillämpligt, halvårsrapporter tillgängliga kostnadsfritt från representanten och betalningsombudet i Schweiz: RBC Investor Services 
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.
Kopior av prospektet, företagets bolagsordning, UCITS-regler och centralbankens UCITS-regler, materiella avtal samt de senaste 
års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga utan kostnad från Liontrust Global Funds Plc. De finns även i elektronisk form på 
www.liontrust.co.uk.

Beskattning Irlands skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation. 

Fondkurser och övrig information Fondens senast publicerade kurser kan fås från Liontrust Investment Partners LLP på www.liontrust.co.uk, genom att skriva till oss 
på 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ, England eller ringa +44 (020) 7412 1777 under kontorstid (kl. 9.00–17.30 engelsk tid).

Klassen A1 EUR Acc är den representativa andelsklassen för alla andelsklasser som anges i detta dokument, vilka är tillgängliga 
enligt beskrivningen i prospektet.

Rätt att byta mellan delfonder Investerare kan byta mellan andra delfonder inom Liontrust Global Funds plc utan kostnad. Detaljer runt detta finns i prospektet. 

Ersättning Information om förvaltarens aktuella ersättningspolicy publiceras online på https://bridgeconsulting.ie/management-company-
services, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner godkänns för anställda samt information om 
ersättningskommittén. Förvaltaren kan tillhandahålla en papperskopia kostnadsfritt på begäran.
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